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MÁSCARA COM VIBRACHROMTM

MÁSCARA com VIBRACHROMTM é o novo sistema de creme de cor permanente
cabelos que utiliza uma nova tecnologia podem oferecer condicionador de energia
significativa é uma cor extraordinariamente brilhante, duradouro graças a uma penetração
mais uniforme de cor dentro da estrutura do cabelo. VIBRACHROM é a tecnologia criada
em laboratórios de pesquisa cabelos que combina as melhores virtudes do mundo natural
é têxteis e cosméticos. Do mundo natural tem sido extraído o extrato de proteína de
Quinoa pode aumentar a absorção da cor e sua retenção dentro da fibra capilar,
minimizando os danos oxidativos causados pelos radicais livres. Sua composição
específica também é rica em ácidos aminados essenciais faz de um ingrediente-chave
para o desempenho da máscara com VIBRACHROMTM.
O mundo de cosméticos um condicionador rico em ômega 9 de origem vegetal ' garantias
de cores brilhantes vibrante através de um filme lipídico que protege e nutre as cabelo
fibra compacta as cutículas amplificando assim refração da luz. Do mundo têxtil um
portador Phospholipid nunca antes usados em cosméticos aumenta a penetração dos
pigmentos dentro garantindo cores consistentes de raiz para acabar com o cabelo.
Também é capaz de melhorar a cor do cabelo brilhante e brilhante, tornando-os. Isso
garante cor de longa duração e um efeito extraordinário condicionado. Misturando as
bases naturais com os tons de riflessate VIBRACHROMTM máscara com ' o designer
pode personalizar a cor e fornecer uma cobertura perfeita dos brancos. Você também
pode alterar refletida ' escurecer e clarear até quatro níveis com o uso de iluminação
impulsionador 000' e obter até cinco usando lighteners. Tendo uma única relação de
mistura e a velocidade do obturador apenas uma ' máscara com VIBRACHROMTM
simplifica e facilita muito o trabalho do colorista. O serviço é extremamente delicada cor
com uma agradável fragrância que neutraliza a percepção de odor de amoníaco. O
material de embalagem utilizado para máscara com VIBRACHROMTM foi reduzido tanto
quanto possível, eliminando todas as embalagens desnecessárias e minimizar as
dimensões dos recipientes é que permite a otimização do transporte, reduzindo ainda
mais as emissões de CO2. As caixas são feitas de reciclados e fsc de papel
compostáveis.
máscaras: disponível para 81 tons cinza cobertura até 100%.
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