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 Kleurstoffen blijvend verstoken van paraphenylendiamine laag ammoniakgehalte verrijkt
met Natural Complex op basis van : 

 • Aloë Vera : haar geneeskrachtige en cosmetische eigenschappen zijn bekend sinds de
oudheid, in de formule Aloë Vera. Speelt een belangrijke kalmerende en verzachtende. 

 • Tarweproteïne : Tarwe is een graan rijk aan eiwitten in de kleuren, spelen
herstructureert en reparaties.

 • Jojoba olie : Jojoba olie is een wax geproduceerd door de zaden van de jojoba plant die
groeit in de woestijn gebieden. Opmerkelijk zijn het gebruik ervan in cosmetica als een
verzachtend middel dat als verzachtend polijsten. 

 • Bamboo Extract: In China, bamboe is een symbool van de eeuwige jeugd. Rijk aan
voedende werkstoffen en het normaliseren, geeft het haar elasticiteit en glans. 

 • Panthenol : zei schoonheid vitamine in natuurlijke kleur speelt een voedende en
hydraterende.

 • Alpha Bisabolol (kamille -extract) is een olie verkregen uit de bladeren van Matricaria
kamille, op grote schaal gebruikt voor de ontspannende en versteviging van de huid, is
een uitstekend anti - inflammatoire en rustgevend. 

 • Geen PPD :. een zorgvuldig onderzoek proces heeft ons toegestaan ??om oxidatie
tussenproducten selecteren door de hoge standaard van zuiverheid voor maximale
effectiviteit kleur 

 • Eenvoud : alle kleuren aanwezig in de map perfect dekken wit haar op een directe
manier, zonder te mengen met de natuurlijke serie. Dit vergemakkelijkt het
intermiscelazione van nuances en vereenvoudigt het werk van kappers. 

 • Kleurplaat delicate : het bevat een laag percentage van ammoniak, het opent de
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cuticula lichtjes. De micro - pigmenten dringen in het haar cuticula, zelfs als het niet
volledig uitgezet, en alleen als ze in de moleculen oxideren steeds groter en kleurrijk, dit is
mogelijk dankzij speciale vertragende oxidatie. De kleurstofmoleculen zijn zo gevangen in
de structuur van het haar geven resultaten zeer duurzaam. Daarnaast zal een intacte
cuticula de kleurweergave heldere en intense weerspiegelen. 

  Shades  verkrijgbaar in 64 kleuren verdeeld in 12 families : NATUURLIJK ASH, paars,
beige, bruin, goud, koper, Red Mahogany EN SUPERLIGHTENERS. Een opvallend
kenmerk zijn de twee series: TONER (voor toning strepen en verkleuringen) en MIX &
strepen (bleekwater en kleur in een stap)
. wijze van gebruik :  mengen 1:1,5 midden buis (50 ml) met 75 ml van Solfine Oxy
 doos :  100 ml tube 
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