
 

  
Haarverf - NATURAL HP

POP HAAR
met aloë vera gel - aan de kruiden van de mediterrane vlek

 bbazar@globelife.com

 03311706328

POP HAAR
met aloë vera gel - aan de kruiden van de mediterrane vlek

POP HAAR
met aloë vera gel - aan de kruiden van de mediterrane vlek

Dankzij de aanwezigheid van sterk gezuiverde gevriesdroogde aloë (ongeveer 200 keer
actiever dan aloë gel) en het zeer lage ammoniakgehalte is deze kleurstof minder
agressief dan de normale kleurstoffen op de markt' omdat aloë een zeer verzachtende
actie uitvoert tegen een principe van huidirritatie 'going' om het irritatiemechanisme van de
ammoniak onmiddellijk tegen te gaan.
De aanwezigheid van kruiden uit de mediterrane struik (Cypress' Pino Mugo' Salvia en
rozemarijn) hielp de rustgevende werking uitgevoerd door de aloë door actief betrekking
op de bekende ammoniak.
Voordelen:
Deze kleurstof is ontworpen tijdens de bouwfase met kwaliteit (niet-ion) componenten die
niet deelnemen aan de kleurreactie 'daarbij zijn er geen chemische interacties als gevolg
van parasitaire reacties die de kwaliteit van oxidatie kleurstoffen kunnen beïnvloeden
'zodat u geen kleurstof draait op nuances niet gewenst of niet leuk.
De viscositeit van de crème is een uitstekend compromis dat het mogelijk maakt een
intieme mengen met de zuurstof ontwikkelaar 'in feite mengen onmiddellijk zonder veel te
schudden in de kom 'de reactie 'bijna ogenblikkelijk' vindt plaats op de streng van haar en
niet in de container het vermijden van een ernstig verlies in termen van efficiëntie en
dekking in de kleuring.
De machines die voor de productie worden gebruikt zijn allemaal gecertificeerd Staal "AISI
314L" 'dit betekent' in de praktijk' dat 'in de kiem' de interacties die kunnen leiden tot de
variatie van een kleur' daarbij garanderen we een herhaling van de nuances in de tijd.
manier van gebruik: verdunningskleurstof 1:1' meng een deel van de crème met een deel
van de zuurstof op 20 vol. om dekking te krijgen' of 30vol. om te verlichten. Laat ongeveer
25 minuten na het grondig spoelen.
Verpakking: 100ml tube.
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