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AXENIA
ONDEMOVE - zwaaien systeem

  Axenia ONDEMOVE  is de nieuwe zwaaien systeem in staat om volume, ondersteuning
en permanente golvingen creëren door middel van een specifieke lotion voor alle
haartypes. Formulering moderne en innovatieve ammoniak en verrijkt met soja -eiwit
hydrolysaten, aminozuur door een complex van mariene collageen en Polyquaternium - 6,
dat gedurende het proces van creatie ? krul een hydraterende en voedende het haar met
behoud van de structurele kenmerken hebben.
ONDEMOVE bestaat uit een lotion gieten tegen zuren universele amino ? en een
neutraliserende systeem bij neutrale pH, kan de zwavelbruggen regenereren waardoor
elasticiteit en lucentezzza te krullen.
 wijze van gebruik :  Na het wassen, verzadigd met de vloeistof gieten haren verpakt op
de krulspelden en laat 5 tot 18 minuten, afhankelijk van het type van haar :
- Natuurlijk haar fijne en moeilijke sluitertijd 10-18 minuten
- Natuurlijk haar normale belichting 10-15 minuten
- Natuurlijk haar dik en poreus sluitertijd 10-12 minuten
- Gekleurd haar tijd om 5-10 minuten
Aan het einde van de belichtingstijd en zonder het verwijderen van de rollers goed
naspoelen met warm water en vervolgens overgaan tot verzadiging met de
neutraliserende aangebracht direct op de rollen met de juiste dosering gedurende 10
minuten. De neutraliserende geen waterstofperoxide bevatten gemeenschappelijke
neutraliserende werkt snel en grondig op alle slot zonder de krultang spelen. Gedurende
de installatie geen enkele warmtebron gebruiken omdat de formule staat zijn volledige
sterkte in een zeer snelle en effectieve ontwikkelen. Meer dan 10 minuten om krulspelden
te spelen en goed naspoelen. Bij zeer lange haren de belichtingstijd van 5 minuten
verhogen.
 doos :  - Zwaaien universeel systeem aan aminozuren : 250 ml fles
- Neutralizing systeem bij neutrale pH : 500 ml fles
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