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MASKA S VIBRACHROMTM

MASKA s VIBRACHROMTM je nový systém permanentné farba krém Davines, ktorý
využíva novú technológiu môže ponúknu? významnú moc kondicionér je mimoriadne
jasný a dlho-trvajúce farbu v?aka viac jednotné prenikanie farby do vlasovej štruktúry.
VIBRACHROM je technológia vytvorená vo výskumných laboratóriách Davines, ktorý
kombinuje najlepšie cnosti prírodného sveta textílií a kozmetiky. Z prírodného sveta bol
extrahovaný proteín extrakt quinoa môže zvýši? absorpciu farieb a ich ponechanie v rámci
vlasové vlákno, minimalizácia oxida?né poškodenia spôsobené vo?nými radikálmi. Jeho
špecifické zloženie je tiež bohatá na esenciálne aminokyseliny z neho robí k?ú?ovou
zložkou výkonu maska s VIBRACHROMTM.
Svet kozmetiky a kondicionér bohatý na Omega 9 rastlinného pôvodu "jasné žiarivé farby
záruky prostredníctvom lipidový film, ktorý chráni a vyživuje vlasové vlákno kompaktný
kutikuly zosil?ovanie tak lomu svetla. Zo sveta textilné fosfolipid dopravcu nikdy predtým
používané v kozmetike zvyšuje prienik pigmentov vo vlasoch zabezpe?i? konzistentné
farby od korienkov až do konca. Je tiež schopný zlepši? farbu na vlasy, svetlé a lesklé
robi? je. To zabezpe?uje dlhotrvajúcu farbu a mimoriadne Klimatizácia efekt. Zmiešanie
prírodných základne s odtiene riflessate VIBRACHROMTM maska s "návrhár môžete
prispôsobi? farbu a poskytujú dokonalé krytie z bielkov. Môžete tiež zmeni? odráža
"stmavenie a u?ah?í až štyri úrovne s využitím lightening booster 000" a získa? aj pä?
pomocou lighteners. Majú jeden zmiešavací pomer a iba jeden uzávierky "maska s
VIBRACHROMTM zjednodušuje a výrazne u?ah?uje prácu kolorista. Táto služba je ve?mi
jemné farby s príjemnou vô?ou, ktorá pôsobí proti vnímanie zápachu amoniaku. Obalový
materiál, použité na MASKU s VIBRACHROMTM bol znížený ?o najviac odstránením
nadbyto?ných obalov a minimalizuje celkové rozmery nádoby umož?uje optimalizáciu
dopravy ?alšieho znižovania emisií CO2. Boxy sú vyrobené z recyklovaného a fsc
papierový kompostovate?ný.
odtiene: 81 odtie?ov pre gray pokrytie až 100%.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

