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Graças à presença de aloe altamente purificado liofilizado (cerca de 200 vezes mais ativo
do que o gel aloe) e o conteúdo muito baixo de amônia este corante é menos agressivo
do que os corantes normais no mercado, pois aloe realiza uma ação muito calmante
contra um princípio de irritação da pele 'indo' no entanto, para neutralizar imediatamente o
mecanismo de irritação da amônia.
A presença de ervas do mato mediterrâneo (Cypress' Pino Mugo' Salvia e alecrim) ajudou
a ação calmante realizada pelo aloe, cobrindo ativamente a conhecida amônia.
Vantagens:
Este corante é projetado durante a fase de construção com componentes de qualidade
(não íon) que não participam da reação de coloração ao fazê-lo, não há interações
químicas devido a reações parasitárias que podem afetar a qualidade dos corantes de
oxidação para que você não tenha tinturas em nuances não desejadas ou não
apreciadas.
A viscosidade do creme é um excelente compromisso que permite uma mistura íntima
com o desenvolvedor de oxigênio' de fato se misturar imediatamente sem ter que agitar
muito na tigela "a reação ' quase instantânea' ocorre no fio do cabelo e não no recipiente
evitando uma perda grave em termos de eficiência e cobertura na coloração.
As máquinas utilizadas para a produção são todas certificadas aço "AISI 314L" "isso
significa" em termos práticos" que "no botão" as interações que podem levar à variação
de uma cor ao fazê-lo garantimos uma repetitividade das nuances ao longo do tempo.
modo de uso: diluição de 1:1' misture uma parte do creme com uma parte de oxigênio a
20 vol. para obter cobertura ou 30vol. para clarear. Deixe em cerca de 25 minutos depois
do qual enxaguar completamente.
Embalagem: tubo de 100ml.
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