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MASKER MET VIBRACHROMTM

MASKER met VIBRACHROMTM is het nieuwe systeem van permanente color crème
Davines die gebruikmaakt van een nieuwe technologie significante power conditioner
bieden kan is een buitengewoon heldere, langdurige kleur dankzij een uniformere
penetratie van kleur in de haarstructuur. VIBRACHROM is de technologie die is gemaakt
in de onderzoekslaboratoria Davines die de beste deugden van de natuurlijke wereld
combineert is textiel en cosmetica. Uit de natuurlijke wereld heeft uitgepakt het eiwit
uittreksel van Quinoa kan verhogen de absorptie van kleur en het behoud in de vezel van
de haren minimaliseren van oxidatieve schade door vrije radicalen. De bijzondere
samenstelling is ook rijk aan essentiële aminozuren maakt hem een belangrijk ingrediënt
aan de prestaties van het masker met VIBRACHROMTM.
De wereld van de cosmetica een conditioner rijk aan Omega 9 van plantaardige oorsprong
' heldere levendige kleuren garanties door middel van een lipide-film die beschermt en
voedt het haar vezels compacte nagelriemen sturen zo breking van licht. Uit de wereld van
het textiel verhoogt een fosfolipide drager nooit eerder gebruikt in cosmetica de penetratie
van de pigmenten in het haar zorgen voor consistente kleuren van wortel tot het einde.
Het kan ook om de kleur op van het haar helder en glanzend waardoor ze. Dit zorgt voor
langdurige kleur en een buitengewone conditionering effect. Mengen van de natuurlijke
bestaansvoorwaarden met de tinten van riflessate VIBRACHROMTM masker met ' de
ontwerper kan de kleur aanpassen en bieden een perfecte dekking van de blanken. U kunt
ook wijzigen gereflecteerde ' donkerder en verlichten van maximaal vier niveaus met het
gebruik van bliksem booster 000' en krijg zelfs vijf met behulp van lighteners. Met een
enkele mengverhouding en slechts één sluitertijd ' masker met VIBRACHROMTM
vereenvoudigt en het werk van de colorist aanzienlijk vergemakkelijkt. De service is uiterst
delicate kleur met een aangename geur, dat de perceptie van geur van ammoniak
tegengaat. Het verpakkingsmateriaal gebruikt voor het masker met VIBRACHROMTM
heeft zoveel mogelijk verminderd door het elimineren van elke overbodige verpakking en
minimaliseren van de totale afmetingen van de containers is mogelijk de optimalisatie van
het vervoer verdere vermindering van de CO2-uitstoot. De vakken zijn gemaakt van
gerecycled en fsc papier composteerbaar.
schaduwen: 81 arceringskleur die beschikbaar is voor gray dekking tot 100%.
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