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AXENIA COLORANDA
farbenie bez amoniaku s anti - aging vlastnosti

Nový systém profesionálne farbenie bez amoniaku predstavenie úžasné : to sa týka až 80
% biele vlasy, zosvetlenie 1-2 odtiene svetlejšie a jasnejšie upozorní a dá na prírodné
vlasy. Úplná absencia amoniaku je Axenia COLORANDA vhodný pre všetky typy vlasov a
to najmä pre ženy, mladých ?udí a zákazníkov, ktorí sú v strese vlasy a vlasovú pokožku.
Jeho exkluzívna formula je obohatená o anti - aging ú?inných látok, ako je koncentrovaný
extrakt vína s anti - vo?ných radikálov, detoxikácii a omladenie vlasov a extrakt miazgu z
bambusu hydrata?né a vyživujúce.
Špeciálne textúry v kvapalnom gélu, kaderník umož?uje jednoduchú distribúciu výrobku a
správne množstvo farebných pigmentov a ú?inných látok na celej štruktúre vlasov. Vlasy
sú posilnené a oživil, osvetlené svetlé farby.
odtiene k dispozícii v 26 odtie?och rozdelených do skupín : prírodné GOLDEN, tabak,
me?, ?ervená, fialová a mahagón. Odtiene boli vybrané s odtie?mi a odtiene vernými na
oxida?né farbenie vlasov Axenia Lab kolekcia, tak, aby ?innos? údržby zákazníkov medzi
službou a iné.
Axenia COLORANDA je schopný splni? všetky technické požiadavky kaderníctvo sa so
svojím jedine?ným balancerom 6 % krém, jemne vo?avé z hroznových Spina.
spôsob použitia : zmiešavací pomer 1:01 kvapaliny farbivá Axenia COLORANDA s jeho
Balancer 6 %. Montážny ?as 30 minút.
balenie : 60 ml f?ašti?ka v prípade 3 ks + Balancer 1000 ml f?aše
LESKLÝ
diamantový efekt
Nový technický servis bez amoniaku a bez farbív je koncentrácia molekúl ?inných, že za
púhych 5 minút dáva lesk a trblietanie na prírodné a farbené vlasy. Skuto?ná krása lie?ba,
ktorá hlboko vyživuje a posil?uje vlasy nudné, bez života a ku?eravé.
spôsob použitia :
- K leštenie efekt, premiešajte v pomere 1:1 s Axenia oxida?ného LESKLÝ 10. diel.
Závierka 5.
- Pre osvetlenie vplyv na prírodnej báze, mix 01:02 s balancerom LESKLÝ 6 %. ?as 5-10.
box : 60 ml f?ašti?ka v prípade 3 ks
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