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MASKE MED VIBRACHROMTM

MASKE med VIBRACHROMTM er det nye systemet permanent farge krem Davines som
bruker en ny teknologi kan tilby betydelig makt balsam er en usedvanlig lyse, langvarig
farge takket være en mer ensartet penetrasjon av farge i håret strukturen. VIBRACHROM
er teknologien opprettet i forskningslaboratorier Davines som kombinerer de beste
fordelene av naturlige verden tekstiler og kosmetikk. Fra den naturlige verden er blitt
utdraget protein ekstrakt av Quinoa kan øke absorpsjon av farge og sin oppbevaring innen
hår fiber minimere oksidative skader forårsaket av frie radikaler. Komposisjonen bestemt
er også rik på essensielle aminosyrer gjør ham en viktig ingrediens til resultatene av
maske med VIBRACHROMTM.
Verden av kosmetikk en balsam rik på Omega 9 vegetabilske opprinnelsesland ' lys
levende farger garantier gjennom en lipid film som beskytter og nærer håret fiber kompakt
neglebåndene forsterke så lysbrytning. Fra tekstil verden øker Phospholipid bærer aldri før
brukes i kosmetikk utbredelsen av pigmenter i håret å sikre konsistent farge fra rot til ende.
Det er også forbedre fargen på hårets lyse og skinnende gjør dem. Dette sikrer langvarig
farge og ekstraordinære condition effekt. Blande naturlig baser med nyanser av riflessate
VIBRACHROMTM maske med "designer kan tilpasse fargen og gir en perfekt dekning av
hvite. Du kan også endre reflektert ' mørkere og lysere opptil fire nivåer med bruk av lyn
økte 000' og få med fem bruker lighteners. Å ha en enkelt blande forholdet og eneste
lukkerhastighet ' maske med VIBRACHROMTM forenkler og sterkt forenkler arbeidet til
colorist. Tjenesten er svært delikat farge med en behagelig duft som motvirker oppfatning
av lukt av ammoniakk. Emballasjen til maske med VIBRACHROMTM har blitt redusert så
mye som mulig ved å fjerne alle unødvendig innpakning og minimere den totale
dimensjonene av beholderne tillater optimalisering av transport ytterligere redusere
CO2-utslipp. Boksene er laget av resirkulert og fsc papir komposterbar.
nyanser: 81 nyanser tilgjengelig for grå dekning opp til 100%.
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