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 Medavita lanserar ny rad Luxviva, multifunktionellbehandling som handlar om hälsa och
skönhet för färgat hår och blekt hår. Närvaron av extrakt av solros och kraften i komplexa
Amino Concentrée ge styrka och glans till håret samtidigt skydda speciellt håret sprött och
skadat av färgning, men också gjort håret sprött och tråkig efter upprepad blekning.
LUXVIVA kontraster och förhindrar åldrande av strukturen hos håret, reducerar förlusten
av färg, skyddar mot UV-skador och ökar ljusstyrkan på håret.

 COLOR PROTECTION SHAMPOO pH 5 
Anti - fria radikaler, antioxidanter, anti - fade, skyddande, upplysande
Rengör skonsamt och samtidigt skydda håret fiber och kosmetisk färg från exponering för
solljus och miljöfaktorer. Färgen är ljust, ljust, vibrerande, hejda hydrerad, ljus. Passar alla
hårtyper.
 låda :  250/1.000 ml flaska

 SILVER SHAMPOO pH 7 
Anti -gul, anti -fria radikaler, anti -oxidant, skyddande, upplysande
Neutraliserande schampo oönskade nyanser av gult. Tack vare sin formel berikad med
pigment direkt, skyddar och kyler reflektioner, medan håret mjukt, fylligt, glansigt och lätt
att kamma. Färgen är ljust, ljust, vibrerande, hejda hydrerad, ljus. Lämplig för blont hår,
blekt, strimmig, salt och peppar, och naturligtvis vita.
 låda :  250 ml flaska

 skyddsmask COLOR pH 3,5 
Anti - fria radikaler, antioxidanter, skyddande, fuktgivande, mjukgörande, detangling,
konditionering, återställer pH, vattenlösligtoch enkelt sköljas
Ljusskyddande mask. Det ger näring, förhållanden, skyddar och förlänger livfullheten,
ljusstyrka, reflektioner och djup av färgintensitet just gjorde. Förekomsten av jojobaolja,
med mycket hög affinitet till kapillär fiber och med anmärkningsvärda närande, fuktgivande
och uppmjukande egenskaper, regenererar, stärker och återfuktar intensivt.
 låda :  jar 250/500 ml

 FILLER COLOR skydd efter pH 3,5 
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Anti - fria radikaler, antioxidanter, skyddande, upplysande, antistatisk, återställer pH-
Emulsion skyddande effekt dopocolore Mirror. Dess unika filmbildande åtgärder wraps
håret och förstärker den reflekterande kraft. Skyddar färgen från mekanisk och
miljömässig stress, eliminerar statisk elektricitet, samtidigt som håret mjukt och elastiskt.
Garantier försvar mot fotooxidation av hårfärg, att reducera mängden av UV-ljus som når
ytan av kapillären fiber, förstärker den stam, som ger kropp och upprätthålla längre
fräschör och lyster av färgnings nybakade. Passar alla hårtyper.
 låda :  7 ml injektionsflaskor x 24 st

 RAVVIVANTE FÄRG CONCENTRATE 
Anti -fria radikaler, anti -oxidant, skyddande, ljusare färg, reparation, lysande
Revitalizing Emulsion färgning. Reparation skadade områden av fibern, presskroppar och
stänger ytterhud för bättre fixering av färg och glans omedelbart. Håret erövrade en extra
ljusstyrka, elasticitet, draghållfasthet och vitalitet, hålla jämn färg från rot till topp. Lämplig
för färgat hår, blekt eller slingat hår.
 box :  10 ml x 10 +10 st

 MILK iperproteico pH 6,5 
Lugnande, konditionering, fuktgivande, skyddande, mjukgörande
Skyddsmjölkför känslig hud färg kosmetika, verkar direkt i blandningsfärgen / avfärgning.
Dess exklusiva formel lugnar hårbotten och konditionering av håret fiber, lämnar huden
mjuk och återfuktad och håret starkt och friskt. Lämplig för känslig hud eller särskilt känslig
eller sensibiliserade hår.
 låda :  1000 ml flaska

Anti -fria radikaler, anti -oxidant, lämnar inga rester
Vax matt ljustät flexibel. Donera en stil fyllig och definierade en matt effekt. Det är inte
härda hår som förblir definierad, omformas lätt med inga rester. Passar alla hårtyper.
 låda :  100 ml burk

Anti -fria radikaler, anti -oxidant, lämnar inga rester, upplysande
Vax glänsande medium stadga. Markera glansen i håret utan att tynga ner. Definition
Media för en stil mjuk, naturlig och glänsande. Den lämnar inga rester.
 låda :  100 ml burk

 GENTLE SPRAY GLANS 
Lysande torr, lämnar inga rester
Spray lysande gas från någon omedelbar och intensiv doft med extra lysande. Donera ett
otroligt glansig effekt på håret, för de mest glamorösa tillfällen, både på kvällen den dagen.
Torkar direkt utan spårrest, icke-fet och skyddar mot fukt. Från ljus och silkeslen
konsistens ger en bländande effekt på lång sikt som lämnar håret kompakt, ljusa och
glänsande. Passar alla hårtyper, speciellt färgade.
 låda :  150 ml flaska 
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