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NATURAL COLOR
Natural Color

 Colorarea lipsit permanent de paraphenylendiamine con?inut redus de amoniac
îmbog??it? cu Complexul natural bazat pe : 

 • Aloe Vera : propriet??ile sale curative ?i cosmetice au fost cunoscute inca din
antichitate, în formula de Aloe Vera. Joac? un rol important lini?titor ?i înmuiere. 

 • grâu Proteine: grâu este o cereal? bogat? în proteine ??, în colorarea, juca restructur?ri
?i repara?ii.

 • Ulei de jojoba : Ulei de Jojoba este o ceara produse de semin?e de plante de jojoba,
care cre?te în zonele de?ertice. De remarcat sunt utiliz?rile sale în produsele cosmetice ca
un emolient, care este de lustruire ca emolient. 

 • Bamboo Extras : În China, bambusul este un simbol al tinere?ii ve?nice. Bogat in
ingrediente active hranitoare si normalizare, ofer? elasticitatea parului si stralucire. 

 • Panthenol : a spus vitamina frumusetii în NATURAL COLOR joac? un nutritiv ?i
hidratant.

 • Alpha Bisabolol (extract de musetel) este un ulei ob?inut din frunze de mu?e?el
Matricaria, utilizate pe scar? larg? pentru sale de relaxare si tonifiere a pielii, este un
excelent anti - inflamatorii si calmante. 

 • Nu PPD :. un proces atent de cercetare ne-a permis pentru a selecta intermediari de
oxidare prin standardul ridicat de puritate de culoare maxim? eficien?? 

 • Simplitate : toate culorile prezente în dosarul acoper? perfect p?rul alb, în mod direct,
f?r? a fi nevoie s? se amestece cu seria natural. Acest lucru faciliteaz? intermiscelazione
de nuan?e ?i simplific? activitatea de coafura. 

 • colorat delicat : con?ine un procent redus de amoniac, se deschide cuticula u?or. Micro-
pigmen?i p?trunde în cuticulele parului, chiar dac? acesta nu este complet dilatat, ?i numai
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atunci când acestea sunt în interiorul moleculele oxida din ce în ce mai mare ?i plin de
culoare, acest lucru este posibil datorit? oxidare special de incetinire. Moleculele de
colorare sunt atât de prinse înstructura p?rului d? rezultate foarte durabil. În plus, o
cuticula intact va reflecta de redare a culorilor stralucitoare si intensa. 

  Shades  este disponibil în 64 de nuan?e, împ?r?ite în 12 familii : ASH NATURAL, violet,
bej, maro, aur, cupru, RED mahon si SUPERLIGHTENERS. O tr?s?tur? distinctiv? sunt
cele dou? serii : TONER (pentru dungile tonifiere ?i decolorarea) ?i MIX & SERII (de albire
?i culoare într-o singur? etap?)
.Metoda  de utilizare :  amestecare tub de mijloc 1:1,5 (50 ml) cu 75 ml de Solfine Oxy
 cutie :  100 ml tub 
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