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COR LUMINITY
Profissional suave e fluida creme cor de Demi-permanente

Cor de Demi-permanentes é amônia coloração livre PBF mas venha aqui que satisfaça a
cor mais frequente solicita e interpreta os mais modernos efeitos de moda. Dá ao cabelo
uma cor iperbrillante e regenera-los graças a sua formulação tecnológica com base na
fusão de dois ingredientes ativos inovadores, a textura e o complexo de Re-Luminescina.
Também cobre cabelos brancos naturalmente, sem mitigação da base. Sua textura é
suave e fluida creme, fácil aplicação, permite reduzir o tempo de serviço; a base contém
oleico PEG-TH complexo que, agindo por absorção, garante um resultado uniforme nem
no cabelo com estruturas cuticular e níveis de cor; seus pigmentos do peso molecular
equilibrado são ideais para aplicações diretas em branqueada: isto significa que cada vez
mais repigmentação. O LUMINESCINA é um ingrediente patenteado de nova geração
pode absorver radiação UV e transformá-los em uma nova fonte de luz, que é lançada
diretamente sobre o cabelo, aumentando o brilho. O Luminescina que você recebe do
Verbasco, pétalas de flores de plantas presentes na área do Mediterrâneo inteiro. Além
disso, testes in vitro mostram que Luminescina age como um potente antagonista de
estresse foto-oxidativo, combater os radicais livres. O complexo de re-textura é uma
molécula derivada de seda e cobre toda a superfície do cabelo colorido com um filme
sedoso e resistente que dá ao cabelo um pano macio e suave. Também fixa dentro de
pigmentos de cor, mantendo a sua intensidade.

cores: natural, 8 5 20 tons dos quais: aquecer, bege, marrom e bege 5 2 frio para
responder perfeitamente às necessidades dos cabelos castanhos e cabelo loiro.

embalagem: tubo de 80 ml.
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