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MASK MED VIBRACHROMTM

MASK med VIBRACHROMTM är det nya systemet med permanent färg cream Davines
som sysselsätter en ny teknik kan erbjuda betydande effektkonditionerare är en
utomordentligt ljusa, långvarig färg tack vare en mer enhetlig penetration av färg inom
hårets struktur. VIBRACHROM är den teknik skapat i forskningslaboratorier Davines som
kombinerar de bästa dygderna av den naturliga världen är textilier och kosmetika. Från
den naturliga världen har utvunnits protein extrakt av Quinoa kan öka absorptionen av färg
och dess bevarande inom hår fiber minimera oxidativ skada orsakad av fria radikaler.
Dess särskilda sammansättning är även rikt på essentiella aminosyror gör honom till en
viktig ingrediens till utförandet av MASK med VIBRACHROMTM.
Världen av kosmetika en balsam som är rik på Omega 9 av vegetabiliskt ursprung ' ljusa
färger garantier genom en lipid-film som skyddar och vårdar hår fiber kompakt
nagelbanden förstärkande så refraktion av ljust. Från den textila världen ökar en fosfolipid
bärare aldrig tidigare används i kosmetika genomträngningen av pigmenten i håret att
säkerställa konsekvent färg från rot till slut. Det är också kunna förbättra färgen på hårets
ljusa och glänsande att göra dem. Detta garanterar långvarig färg och en extra vårdande
effekt. Blanda de naturliga baserna med nyanser av riflessate VIBRACHROMTM MASK
med ' designern kan anpassa färgen och ger en perfekt täckning av vita. Du kan också
ändra reflekterade ' mörkare och ljusare upp till fyra nivåer med hjälp av lightening booster
000' och få även fem med blondering. Att ha en enda blandningsförhållande och endast en
slutartid ' MASK med VIBRACHROMTM förenklar och kraftigt underlättar arbetet för
kolorist. Tjänsten är extremt känslig färg med en behaglig doft som motverkar
uppfattningen av lukt av ammoniak. Förpackningsmaterialet brukade MASK med
VIBRACHROMTM har reducerats så mycket som möjligt genom att eliminera alla onödiga
förpackningar och minimera de övergripande dimensionerna av behållare tillåter
optimering av transporter som ytterligare minskar CO2-utsläppen. Rutorna är gjorda från
återvunnet och fsc papper komposterbara.
nyanser: 81 nyanser tillgängliga för grå täckning upp till 100%.
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