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MASKA Z VIBRACHROMTM

Maska z VIBRACHROMTM jest nowy system sta?y kolor krem, Davines, który
wykorzystuje now? technologi? zaoferowa? znacz?c? si?? od?ywka jest niezwykle jasne,
d?ugotrwa?y kolor dzi?ki bardziej równomierne przenikanie kolorów w struktur? w?osa.
VIBRACHROM jest technologia stworzona w laboratoriach badawczych Davines, który
??czy w sobie najlepsze zalety ?wiata przyrody jest tekstyliów i kosmetyki. Od ?wiata
przyrody zosta?a wydobyta ekstrakt bia?ka quinoa mo?na zwi?kszy? absorpcj? koloru i
jego zatrzymanie w w?ókno w?osa, minimalizuj?c uszkodzenia oksydacyjne
spowodowane przez wolne rodniki. Jego szczególny sk?ad jest tak?e bogate w niezb?dne
aminokwasy czyni go kluczowy sk?adnik do wykonania maski z VIBRACHROMTM.
W ?wiecie kosmetyki a od?ywka bogata w Omega 9 pochodzenia ro?linnego ' jasne, ?ywe
kolory gwarancji poprzez film lipidowy, który chroni i od?ywia ?uski kompaktowy w?ókna
w?osa, wzmacniaj?c tak za?amanie ?wiat?a. Ze ?wiata w?ókienniczych fosfolipidów
przewo?nika nigdy dot?d stosowanych w kosmetyce zwi?ksza przenikanie pigmentów w
w?osy, zapewniaj?c spójno?? kolorów od nasady do ko?ca. Równie? jest w stanie
poprawi? kolor na w?osy jasne i b?yszcz?ce czyni?c je. Gwarantuje d?ugotrwa?y kolor i
niezwyk?y efekt. Mieszania podstawy naturalne odcienie riflessate VIBRACHROMTM
maska z ' projektanta mo?na dostosowa? kolor i zapewniaj? idealne pokrycie bia?ych.
Mo?na równie? zmieni? odzwierciedlenie ' przyciemnienie i rozja?nienie do czterech
poziomów za pomoc? rozja?niania booster 000' i dosta? nawet pi?? za pomoc?
rozja?niaj?ce. Posiadanie jednej proporcji mieszania i tylko jeden czas otwarcia migawki '
maska z VIBRACHROMTM upraszcza i znacznie u?atwia prac? koloryst?. Us?uga jest
niezwykle delikatny kolor z przyjemny zapach, który przeciwdzia?a percepcji zapachu
amoniaku. Materia? opakowania do maski z VIBRACHROMTM zosta?a zmniejszona jak
najwi?cej poprzez wyeliminowanie wszelkich niepotrzebnych opakowa? i minimalizuj?c
wymiary pojemników jest umo?liwienie optymalizacji transportu dalszych redukcji emisji
CO2. Pola s? wykonane z recyklingu i fsc papieru kompostowania.
odcienie: 81 odcieni szaro?ci zasi?g do 100%.
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