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MASCA CU VIBRACHROMTM

MASCA cu VIBRACHROMTM este noul sistem de crema de culoare permanenta Davines
care utilizeaz? o tehnologie nou? poate oferi conditionat putere semnificativ? este o
culoare extraordinar de luminoase, de lung? durat? datorit? o penetrare mai uniforme de
culoare în cadrul structurii parului. VIBRACHROM este tehnologia creat în laboratoarele
de cercetare Davines care combin? cele mai bune virtu?ile lumii naturale este textile si
cosmetica. Din lumea natural? a fost extras extract de proteine de Quinoa poate cre?te
absorb?ia de culoare ?i p?strarea acesteia în fibra de p?r minimizarea daunele oxidative
cauzate de radicalii liberi. Compozi?ia special, de asemenea, este bogat în aminoacizi
esentiali-l face un ingredient cheie pentru performan?a de masca cu VIBRACHROMTM.
Lumea cosmeticelor un balsam bogat în Omega 9 de origine vegetal? "luminoase culori
vibrante garan?ii printr-un film de lipide care protejeaza si hraneste parul fibre compacte
cuticulele amplificând atât refrac?ia luminii. Din lumea textile un transportator de
fosfolipide niciodat? folosite în cosmetice cre?te penetrare pigmen?i în p?r asigura culoare
consistent? de la r?d?cin? pân? la sfâr?it. Este de asemenea capabil la spre improve
culoare pe p?r str?lucitor ?i lucios f?cându-le. Acest lucru asigura culoare de lung? durat?
?i un efect condi?ionat extraordinare. Amestecare baze naturale cu nuante de riflessate
VIBRACHROMTM masca cu ' proiectantul poate personaliza culoarea ?i s? ofere o
acoperire perfect? de albii. Pute?i schimba, de asemenea, reflectat? ' întuneca ?i u?ura
pân? la patru nivele cu utilizarea de iluminat booster 000' ?i de a lua chiar cinci folosind
Încing?toare. Având un singur raport de amestecare ?i doar un timp de expunere ' masca
cu VIBRACHROMTM simplific? ?i faciliteaz? activitatea de colorist. Serviciul este extrem
de delicat? de culoare cu un parfum pl?cut, care combate perceptia mirosului de amoniac.
Materialul de ambalaj folosite pentru a masca cu VIBRACHROMTM a fost redus cât mai
mult posibil prin eliminarea orice ambalaj inutile ?i minimizarea dimensiunile globale ale
containerelor permite optimizarea transportului reducerea în continuare a emisiilor de
CO2. Cutiile sunt puse la reciclate ?i fsc hârtie compostabile.
nuante: 81 nuante disponibile pentru gri de acoperire de pân? la 100 %.
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