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AXENIA COLORANDA
kleuring zonder ammoniak met anti - aging eigenschappen

Nieuw systeem van professionele kleuring zonder ammoniak optredens van de
verbazingwekkende : het dekt tot 80 % wit haar, lichter 1-2 tinten lichter en helderder
hoogtepunten en geeft aan de natuurlijke haren. De totale afwezigheid van ammoniak
maakt AXENIA COLORANDA geschikt voor alle haartypes en vooral voor vrouwen,
jongeren en klanten die gestrest haar en hoofdhuid.
De exclusieve formule is verrijkt met anti - aging werkstoffen zoals een geconcentreerd
extract van wijn met anti - vrije radicalen, ontgiften en verjongen van het haar en extract
sap van Bamboo hydraterende en voedende.
De speciale textuur in vloeibare gel, kapper maakt eenvoudige distributie van het product
en de juiste hoeveelheid kleurpigmenten en actieve ingrediënten op de gehele structuur
van het haar. Haar wordt versterkt en gerevitaliseerd, verlicht door een felle kleur.
Shades verkrijgbaar in 26 kleuren verdeeld in families : NATUURLIJK GOLDEN, TABAK,
KOPER, rood, paars en mahonie. De tinten zijn gekozen met schaduwen en tinten trouw
aan de oxidatie haarverf Axenia Lab Collection, zodat de klant onderhoud actie tussen een
dienstverlener en de andere.
AXENIA COLORANDA is in staat om alle technische eisen van de kapper te voldoen met
zijn unieke balancer 6 % crème, heerlijk geurende Grape Spina.
wijze van gebruik : mengverhouding van 1:01 kleurstof vloeistof AXENIA COLORANDA
met zijn Balancer 6 %. Installatie tijd 30 minuten.
pakket : 60 ml fles in geval van 3 stuks + balancer in 1000 ml fles
GLOSSY
diamant effect
De nieuwe technische dienst zonder ammonia en zonder kleurstoffen is een concentratie
van moleculen verhelderend dat in slechts 5 minuten geeft glans en glans aan natuurlijk
en gekleurd haar. Een echte schoonheidsbehandeling die diep voedt en versterkt het haar
dof, futloos en pluizig.
wijze van gebruik :
- Voor het polijsten effect meng 1:01 met Axenia oxidant GLOSSY 10 vol. Sluiter 5 '.
- Voor bliksem effect op natuurlijke basis, meng 1:02 met balancer GLOSSY 6 %. Tijd
5-10 '.
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doos : 60 ml fles in geval van 3 stuks
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