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 Medavita lanserer ny linje Luxviva, multi - funksjonelle behandling som omhandler helse
og skjønnhet av farget hår og bleket hår. Tilstedeværelsen av ekstrakt av Sunflower og
kraften av komplekse Amino Concentrée gi styrke og glans til håret samtidig beskytte
spesielt håret sprøtt og skadet av farging, men også gjort håret sprøtt og kjedelig etter
gjentatt bleking. LUXVIVA kontraster og hindrer aldring av strukturen i håret, reduserer tap
av farger, beskytter mot UV-skader og øker lysstyrken i håret.

 COLOR sjampo for beskyttelse av pH 5 
Anti - frie radikaler, anti -oksidanter, anti - fade, beskyttende, opplysende
Renser skånsomt samtidig beskytte håret fiber og kosmetisk farge fra eksponering for
sollys og miljømessige agenter. Fargen er lys, lys, levende, stem hydrert, lyse. Passer for
alle hårtyper.
 boks :  250/1.000 ml flaske

 SILVER SHAMPOO pH 7 
Anti - gul, anti - frie radikaler, anti - oksidanter, beskyttende, opplysende
Nøytraliserende sjampo uønskede nyanser av gult. Takket være sin formel beriket med
pigmenter direkte, beskytter og kjøler refleksjoner, og samtidig la håret mykt, fyldig,
glansfullt og lett å gre. Fargen er lys, lys, levende, stem hydrert, lyse. Passer for blondt
hår, bleket, stripet, salt og pepper, og selvfølgelig hvite  boks :  250 ml flaske

 beskyttende maske COLOR pH 3,5 
Anti - frie radikaler, anti - oksidanter, beskyttende, fuktighetsgivende, mykgjørende,
fjerning av floker, condition, gjenoppretter pH, vannløseligeog lett skylles
Photoprotective maske. Det gir næring, forhold, beskytter og forlenger livaktighet,
lysstyrke, refleksjoner og fargedybde intensitet nettopp gjorde. Tilstedeværelsen av
jojobaolje, med svært høy affinitet til kapillær fiber og med bemerkelsesverdig nærende,
fuktighetsgivende og mykgjørende egenskaper, regenererer, styrker og fukter intenst.
 boks :  jar 250/500 ml

 FILLER fargebeskyttelse ETTER pH 3,5 
Anti - frie radikaler, anti - oksidanter, beskyttende, opplysende, anti - statisk, gjenoppretter
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pH
Emulsjon beskyttende effekt dopocolore Mirror. Dens unike filmdannende handling brytes
håret og forsterker den reflekterende kraft. Beskytter farge fra mekanisk og miljømessig
stress, eliminerer statisk elektrisitet, mens du holder håret mykt og elastisk. Forsvaret mot
poser med fotooksidasjon av hårfarge, å redusere mengden av UV-lys som når frem til
overflaten av det kapillære fibre ; forsterker spindelen, noe som gir kroppen og
opprettholdelse lenger friskheten og glansen av de fargestoffer rykende. Passer for alle
hårtyper.
 boks :  7 ml hetteglass x 24 stk

 RAVVIVANTE FARGE konsentrat 
Anti - frie radikaler, anti - oksidanter, beskyttende, lysere farge, reparasjon, opplysende
Revitaliserende Emulsion farging. Reparasjon skadede områder av fiberen, komprimerer
og lukker hårstråene for bedre fiksering av fargen og glansen umiddelbart. Håret erobret
en ekstraordinær lysstyrke, elastisitet, strekkfasthet og vitalitet, holde jevn farge fra rot til
tupp. Passer for farget hår, bleket eller stripet hår.
 boks :  10 ml x 10 10 stk

 MILK iperproteico pH 6,5 
Beroligende, condition, fuktighetsgivende, beskyttende, mykgjørende
Beskyttende melk for sensitiv hud farge kosmetisk, virker direkte innenfor blandingsfargen
/ avfarging. Den eksklusive formelen lindrer hodebunnen og condition håret fiber, og
etterlater huden myk og fuktet og håret sterkt og sunt. Egnet for sensitiv hud eller særlig
sensitiv eller sensitivt hår.
 boks :  1000 ml flaske

Anti - frie radikaler, anti -oksidanter, etterlater ingen rester
Wax matt lystett fleksibel. Donere en stil fyldig og definert en matt effekt. Det betyr ikke
herde håret som fortsatt definert, omformet lett uten rester. Passer for alle hårtyper.
 boks :  100 ml krukke

Anti - frie radikaler, anti -oksidanter, etterlater ingen rester, opplysende
Wax glanset medium hold. Marker glansen i håret uten å tynge det ned. Media definisjon
for en stil myk, naturlig og skinnende. Det etterlater ingen rester.
 boks :  100 ml krukke

 GENTLE SPRAY GLOSS 
Opplysende tørr, etterlater ingen rester
Spray opplysende gass fra ingen umiddelbar og intens duft med ekstraordinære strålende.
Donere en utrolig skinnende effekt på håret, for de mest glamorøse anledninger, både på
kvelden den dagen. Tørker umiddelbart uten spor rester, ikke fet og beskytter mot fukt. Fra
lys og silkeaktig tekstur gir en blendende effekt på lang sikt som etterlater håret kompakt,
lyse og skinnende. Passer for alle hårtyper, spesielt fargede.
 boks :  150 ml flaske 
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