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NATUREZA CHROMATIQUE
cor de cabelo permanente sem amônia e sem PPD , com Óleo de Argan

 CHROMATIQUE natureza é uma cor de cabelo permanente sem amônia e sem P-
Phenilendiamine para uma cor natural, brilhante e duradouro.
A ausência de amoníaco ajuda a reduzir o risco de alergias respiratórias e limita a
sensibilidade da pele. A ausência de P - Phenilendiamine faz a coloração mais suave
para a pele e menos agressiva no cabelo.
NATUREZA CHROMATIQUE clareia até 3 níveis de tom, que garante a cobertura perfeita
de cabelos brancos, não mancha a pele e é facilmente removido.
A fórmula é enriquecida com óleo de argan e extratos naturais de hamamélis, tanchagem,
Camomila, Birch, Cavalinha, Horse Chestnut St. John Wort e favorecendo a nutrição dos
cabelos e colocar um emoliente, hidratante, tonificação e alongamento, bem como
melhorar brilho natural dos cabelos.
Óleo de Argan, devido à sua forte antioxidante, emoliente e hidratante reestrutura o
cabelo e faz com que seja brilhante. A camomila é um anti- bacteriano e calmante natural.
O Birch revigora e revitaliza o couro cabeludo, ajudando a prevenir a perda de cabelo. O
Hamamelis estimula a formação de epitélio por activação da microcirculação, anti-séptico
e adstringente.
 Shades  38 tonalidades disponíveis : 1.0 PRETO, marrom escuro 3.0, 4.0, Castanho,
Castanho Claro 5.0, 6.0 louro escuro, louro 7.0, 8.0 loiro claro, louro 9.0, 1.1 PRETO azul,
marrom ASH 5.1 & sbquo, 6.1 Louro escuro ASH, ASH LOURA 7.1, 8.1 LUZ ASH
LOURO, GOLDEN BROWN 4.3, 5.3 GOLDEN Castanho Escuro Golden Blonde 6.3, 7.3
louro dourado, luz dourada LOURO 8.3, 4.8 TABACO Castanho, Castanho Claro
TABACO 5.8, 6.8 louro escuro tabaco, tabaco LOURA 7,8 e 3,15 Chocolate Amargo,
05:15 IRISH COFFEE BROWN RED 5.6, 7.6 LOURO VERMELHO, loiro escuro COBRE
6.4, 7.4 COBRE LOURO, mogno escuro 4.5, 6.5 MAHOGANY claro, marrom PURPLE
2:26, ??4:26 ameixa, ANTI 00:12, GREY 00:11, 09:23 alcaçuz, 10:23 CANELA, 6,2
MYRTLE, 04:56 karkade.
método  de uso: 
01:01 mix. caixa :  100 ml tubo.
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