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MASKA Z VIBRACHROMTM

Maska z VIBRACHROMTM je nov sistem stalna barve smetane Davines, ki uporablja
novo tehnologijo lahko ponudi veliko napajalne naprave je izredno svetlo, dolgotrajno
barvo zahvaljujo? enotnejši prodor barve v strukturo las. VIBRACHROM je tehnologija, ki
je ustvaril v raziskovalnih laboratorijih Davines, ki združuje najboljše vrline naravnega
sveta tekstila in kozmetike. Iz naravnega sveta je bil pridobljen izvle?ek beljakovin Quinoa
lahko pove?a absorpcijo barva ter njegovo shranjevanje v lase vlaken zmanjšuje
oksidativni škodo zaradi prostih radikalov. Svoje posebne sestave je tudi bogata z
esencialne aminokisline ga naredi klju?na sestavina za izvedbo MASKO z
VIBRACHROMTM.
Kozmeti?ni sektor a balzam, ki so bogata z Omega 9 rastlinskega izvora «svetlo živahne
barve jamstva skozi film lipidov, ki varuje in neguje lase vlaken gost povrhnjico dopolniti
tako lom svetlobe. Iz sveta tekstila fosfolipide prevoznik nikoli uporabljena v kozmetiki
pove?a gostota pigmentov v lase, ki zagotavlja dosledno barvo las, od korenin do konca.
Je tudi zmožen v izpopolniti barva na lase je svetlo in sijo?e ?esar. To zagotavlja dolgo
obstojne barve in izredne kondicioniranje u?inek. Mešanje naravne baze z odtenki
riflessate VIBRACHROMTM MASKO z "oblikovalec lahko prilagodite barvo in zagotavljajo
odli?no kritje beljakov. Spremenite lahko tudi odraža "potemni ter olajšati do štiri ravni z
uporabo strela dvig 000' in dobil celo pet z uporabo lighteners. Imajo eno razmerje
mešanja in edini osvetlitve "MASKO z VIBRACHROMTM poenostavlja in mo?no olajša
delo seznam in ekstrakta barvo. Storitev je zelo ob?utljivo barve, s prijetno dišavo, ki
prepre?uje dojemanje vonj amoniaka. Embalaža za MASKO z VIBRACHROMTM je bila
zmanjšana ?im ve? z odpravo vseh nepotrebnih embalaže in zmanjšanje skupne
dimenzije kontejnerjev omogo?a optimizacijo transporta, nadaljnje zmanjšanje emisij CO2.
Doze so izdelane iz recikliranih in fsc papir kompostiranje.
odtenki: sivi 81 odtenkov, ki so na voljo za kritje do 100 %.
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