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AXENIA
Sistemul fluturând - ONDEMOVE

  Axenia ONDEMOVE  este un sistem nou fluturând capabil de a crea volum, suport ?i
ondula?ii permanente printr-un singur lotiune specific pentru toate tipurile de par. O
formulare modern ?i inovator de amoniac liber ?i îmbog??it de hidrolizatelor de proteine
??de soia, aminoacidul de un complex de colagen marin ?i Polyquaternium - 6, care în
timpul procesului de crea?ie ? Ondularea au o hidratare si hranirea parului men?inând în
acela?i timp caracteristicile sale structurale.
ONDEMOVE const? dintr-un laminat lotiune aminoacizilor universale ? ?i un sistem de
neutralizare la pH neutru, se poate regenera podurile de sulf asigurând astfel elasticitatea
?i lucentezzza a se pr?bu?i.
Metoda  de utilizare :  Dupa samponare, satura cu p?rul de turnare lichid înf??urat pe
bigudiuri ?i se las? timp de 5-18 minute, în func?ie de tipul de p?r :
- Natural fine de p?r ?i viteza obturatorului dificil 10-18 minute
- P?r natural timp de expunere normal? de 10-15 minute
- P?r natural vitez? gros ?i poros de expunere de 10-12 minute
- Colorate timp parul pentru 5-10 minute
La sfâr?itultimpului de expunere ?i f?r? a scoate bigudiurile spal? bine cu ap? cald? ?i apoi
trece la satura?ie cuneutralizarea aplicat direct pe rolele cudozare adecvat timp de 10
minute. Neutr? nu con?ine peroxid de hidrogen drept comun neutralizarea ac?ioneaz?
rapid ?i în profunzime pe toate de blocare f?r? s? dispute ondulatorul. În timpul instal?rii,
nu folosi orice surs? de c?ldur?, deoarece formula este capabil s? dezvolte puterea sa
deplin? într-un efectiv foarte rapid ?i. Mai mult de 10 minute pentru a juca bigudiuri ?i cl?ti?i
bine. In cazul parului foarte lung pentru a m?ri timpul de expunere de 5 minute.
 cutie :  - Flutura sistem universal de aminoacizi : 250 ml flacon
- Sistem de neutralizare la pH neutru : 500 ml flacon
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