Haarverf - NAPURA
ION
INOILNUANCES

bbazar@globelife.com
+39 0331 1706328

ION
INOILNUANCES

pure kleur - zonder ammoniak
Uit onderzoek naar hernieuwbare plantaardige bronnen wordt geboren :. INOILNUANCES,
zuivere kleuren en gedefinieerd, strikt geen ammoniak
Deze nieuwe kleur, dankzij de exclusieve formule gemaakt met micropigmenten essentiële
olie, zorgt voor een uiterst comfortabele kleur in volledige overeenstemming van 3
elementen :. De huid, het haar en het milieu
Napura, na jaren van tests en studies presenteert een nieuwe kleur technologie,
gebaseerd op de exclusieve mix van plantaardige oliën verrijkt voorlopers van kleur.
Onder de natuurlijke oliën, belangrijkste zijn die van de scheuten van granen zoals rijst en
tarwe, gecombineerd met de hoge kwaliteit borage olie, zeer nuttig voor de erkende
beschermende functies en voedingsstoffen. Deze worden samengeteld met oliezuur, een
typisch bestanddeel van olijfolie. De absorptie in de structuur van het haar wordt
begunstigd door micro pigmenten en
mengsel van plantaardige oliën biedt bescherming en hydratatie van de huid.
De kleur zorgt voor maximale prestaties in de dekking, duurzaamheid en uniformiteit, het
uiten van een grote roeping in het verlichten van de capillaire structuur. De alkalische
ammoniak - vrij is absoluut comfortabele omgeving voor het leven. De ammoniakdampen
vervelend, onaangenaam, niet alleen voor de kapper, zijn niet langer een probleem, het is
gewoon zo zelfs de vervelende jeuk huid.
Shades 1 zwart, donkerbruin 3, 4, lichtbruin 5, 6 Donkerblond, BLONDE 7, 8 lichtblond,
BLONDE CHIARISSMO 9; 5,1 BROWN ASH, 6, 1 donkerblond ASH, ASH BLONDE 7.1,
8.1 LIGHT ASH BLONDE ; 5,13 ASH bruin beige, beige BLOND ASH 7.13, 2.10
BLAUW, goudbruin 4.3 ; 5.3 GOUDEN bruin, donker goudblond 6.3, 7.3 goudblond,
LICHT goudblond 8.3, 9.3 goudblond ; 5,34 GOLDEN BROWN COPPER, 6,34
Donkerblond COPPER goud, koper GOLDEN donkerblond 6.43, 6.46 donkerblond koper,
BLONDE 7.4, 7.44 Koperblond diepe, donkere ASH Brown Mahogany 4.15, 4.65 BRUIN
DONKERRODE MAHOGANY, mahoniebruin 5,5 ; 5,64 KOPER ROOD LICHT, lichtbruin
Irisée INTENSE 5,20 ; 5,25 Irisée MAHOGANY, lichtbruin Irisée ROOD 5,26 ; 11 BLONDE
ZEER LICHT SUPER WITTENDE ; 11,13 BLONDE BEIGE SUPER WITTENDE ; 11,21
Irisée ASH BLONDE SUPER WITTENDE ; 6,23 Irisée DARK goudblond, BLONDE 7,32
GOLDEN Irisée ; 5,66 bruin diep rood, rood BLONDE 7,62 Irisée ; 4,42 BROWN COPPER
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IRISEÈE
• ROOD, rode steen
• GOUD, gele concealer
• BLAUW, blauw versterker
doos : 150 ml fles
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