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Datorit? prezen?ei aloelor foarte purificate liofilizate (de aproximativ 200 de ori mai activ?
decât gelul de aloe) ?i a con?inutului foarte sc?zut de amoniac, acest colorant este mai
pu?in agresiv decât coloran?ii normali de pe pia??", deoarece aloe efectueaz? o ac?iune
foarte lini?titoare împotriva unui principiu de iritare a pielii "merge", cu toate acestea,
pentru a contracara imediat mecanismul de iritare a amoniacului.
Prezen?a plantelor din tufi?ul mediteranean (Cypress' Pino Mugo' Salvia ?i rozmarin) a
ajutat la ac?iunea lini?titoare efectuat? de aloe prin acoperirea activ? a amoniiacului
binecunoscut.
Avantaje:
Acest colorant este proiectat în timpul fazei de construc?ie cu componente de calitate (non-
ioni) care nu particip? la reac?ia colorantului" în acest sens nu exist? interac?iuni chimice
din cauza reac?iilor parazitare care pot afecta calitatea coloran?ilor de oxidare, astfel încât
s? nu ave?i nuan?e colorante care nu sunt dorite sau nu pl?cute.
Vâscozitatea cremei este un compromis excelent, care permite o amestecare intim? cu
dezvoltatorul de oxigen", de fapt, amestecarea imediat, f?r? a fi nevoie s? se agit? mult în
castron "reac?ia " aproape instantanee " are loc pe ?uvi?a de p?r ?i nu în recipient evitând
o pierdere grav? în ceea ce prive?te eficien?a ?i acoperirea în coloran?i.
Ma?inile utilizate pentru produc?ie sunt toate certificate din o?el "AISI 314L" "acest lucru
înseamn?" în termeni practici" c? "în mugur" interac?iunile care pot duce la varia?ia unei
culori" în acest sens garant?m o repetitivitate a nuan?elor în timp.
mod de utilizare: diluare colorant 1:1' se amestec? o parte din crema cu o parte de
oxigen la 20 vol. pentru a ob?ine acoperire " sau 30vol. pentru a u?ura. Se las? pe
aproximativ 25 de minute dup? care se cl?teste bine.
Ambalaj: tub de 100 ml.
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