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CHROMATIQUE NATUUR
permanente haarkleuring zonder ammoniak en zonder PPD , met Argan Olie

 CHROMATIQUE NATURE is een permanente haarkleuring zonder ammoniak en zonder
P - Phenilendiamine voor een natuurlijke kleur, licht en duurzaam.
Aangezien ammoniak helpt om het risico van respiratoire allergie verminderen en beperkt
de gevoeligheid van de huid. De afwezigheid van P - Phenilendiamine maakt de vlekken
meer zacht voor de huid en minder agressief op het haar.
CHROMATIQUE NATURE lichter tot 3 niveaus van toon, het garanderen van een perfecte
dekking van witte haren, geen vlekken op de huid en is gemakkelijk te verwijderen.
De formule is verrijkt met arganolie en natuurlijke extracten van toverhazelaar, weegbree,
kamille, Birch, paardenstaart, paardekastanje St. Janskruid en het bevorderen van de
voeding van het haar en leg een verzachtende, hydraterende, verstevigende en stretching,
evenals het verbeteren van natuurlijke helderheid van het haar.
Argan olie vanwege de sterke anti-oxidant, verzachtende en hydraterende herstructureert
het haar en maakt het glanzend. Kamille is een natuurlijke anti - bacteriële en rustgevend.
De Berk stimuleert en revitaliseert de hoofdhuid, helpt om haaruitval te voorkomen. De
Hamamelis stimuleert de vorming van het epitheel door het activeren van de
microcirculatie, antiseptisch en samentrekkend.
 Shades  38 tinten beschikbaar : 1.0 zwart, donkerbruin 3.0, 4.0, Bruin, Licht bruin 5.0,
6.0, donkerblond, BLONDE 7.0, 8.0 lichtblond, BLONDE 9.0, 1.1 BLAUW, BRUIN ASH 5.1
& sbquo, 6.1 donkerblond ASH, ASH BLONDE 7.1, 8.1 LIGHT ASH BLOND, goudbruin
4.3, 5.3 GOLDEN bruin, donker goudblond 6.3, 7.3 goudblond, LICHT goudblond 8.3, 4.8
TABAK, lichtbruin TABAK 5.8, 6.8 Donkerblond Tabak, tabakswaren BLOND 7.8 en 3.15
donkere chocolade, 05:15 IRISH COFFEE BROWN RED 5.6, 7.6 BLOND ROOD,
donkerblond KOPER 6.4, 7.4 Koperblond, van donker mahonie 4,5, 6,5 LICHT
MAHOGANY, Bruin Paars 02:26, 04:26 PRUIM, ANTI 00:12, GREY 00:11, 09:23
zoethout, 10:23 kaneel, 6.2 mirte, 04:56 karkade.
 wijze van gebruik :  01:01 mix
. doos :  100 ml tube.
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