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Takket være tilstedeværelsen av svært renset frysetørket aloe (ca 200 ganger mer aktiv
enn aloe gel) og det svært lave ammoniakkinnholdet er dette fargestoffet mindre
aggressivt enn de normale fargestoffene på markedet" da aloe utfører en svært
beroligende handling mot et prinsipp om hudirritasjon "går" men for å umiddelbart motvirke
irritasjonsmekanismen til ammoniakken.
Tilstedeværelsen av urter fra Middelhavsbusken (Cypress' Pino Mugo' Salvia og rosmarin)
hjalp den beroligende handlingen utført av aloe ved aktivt å dekke den velkjente
ammoniakken.
Fordeler:
Denne fargestoffet er utformet i byggefasen med kvalitet (ikke-ion) komponenter som ikke
deltar i fargereaksjonen' ved å gjøre det er ingen kjemiske interaksjoner på grunn av
parasittiske reaksjoner som kan påvirke kvaliteten på oksidasjonfargestoffer', slik at du
ikke har fargestoffer på nyanser som ikke er ønsket eller ikke likt.
Viskositeten av kremen er et utmerket kompromiss som gjør at en intim blanding med
oksygenutvikleren faktisk blander seg umiddelbart uten å måtte riste mye i bollen
"reaksjonen " nesten øyeblikkelig" finner sted på hårstrået og ikke i beholderen unngår et
alvorlig tap når det gjelder effektivitet og dekning i fargen.
Maskinene som brukes til produksjon er alle sertifisert Steel "AISI 314L" "dette betyr" i
praksis" som "i knoppen" interaksjonene som kan føre til variasjon av en farge" ved å gjøre
det, garanterer vi en gjentagelse av nyansene over tid.
bruksmåte: fortynningsdye 1:1' bland en del av kremen med en del oksygen på 20 vol. for
å få dekning' eller 30vol. for å lette. La på ca 25 minutter etter som skyll grundig.
Pakning: 100 ml rør.
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