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CHROMATIQUE NATUR
permanent hårfärg utan ammoniak och utan PPD , med arganolja

 CHROMATIQUE NATUR är en permanent hårfärg utan ammoniak och utan P -
Phenilendiamine för en naturlig färg, ljus och långvarig.
Frånvaron av ammoniak bidrar till att minska risken för allergi respiratorisk och begränsar
den känslighet i huden. Frånvaron av P- Phenilendiamine gör färgning mer skonsam mot
huden och mindre aggressiva på håret.
CHROMATIQUE NATUR lättas upp till 3 nivåer av tonen, som garanterar perfekt täckning
av vitt hår, inte fläckar på huden och kan lätt avlägsnas.
Formulan är berikad med arganolja och naturliga extrakt av trollhassel, Groblad, kamomill,
björk, hästsvans, hästkastanj johannesört och gynnar näring för håret och placera en
mjukgörande, fuktgivande, toning och stretching, samt förbättra naturlig ljusstyrka av
håret.
Arganolja på grund av dess starka antioxidanter, mjukgörande och fuktgivande
omstrukturerar håret och gör det glansigt. Kamomill är en naturlig anti -bakteriell och
lugnande. Björken stärker och förnyar hårbotten, hjälper till att förhindra håravfall. Den
Hamamelis stimulerar bildningen av epitel genom att aktivera mikrocirkulationen,
antiseptiska och adstringerande.
 Shades  38 nyanser tillgängliga : 1,0 svart, mörkbrun 3,0, 4,0, brun, ljusbrun 5,0, 6,0,
Mörk Blond, BLONDE 7.0, 8.0 Ljusblond, BLONDE 9.0, 1.1 SVART BLÅ, brun ljusgrå 5.1
& sbquo, 6,1 DARK BLOND ASH, ASH BLOND 7,1, 8,1 LIGHT ASH BLOND, GOLDEN
BROWN 4.3, 5.3 GOLDEN BROWN, DARK GOLDEN BLONDE 6,3, 7,3 GOLDEN
BLONDE, LJUS GOLDEN BLONDE 8,3, 4,8 TOBAK brun, ljusbrun TOBAK 5.8, 6.8 DARK
BLOND TOBAK, TOBAK BLOND 7.8 och 3.15 mörk choklad, 05:15 IRISH COFFEE
BROWN RED 5,6, 7,6 BLOND RED, Mörk Blond KOPPAR 6,4, 7,4 KOPPAR BLONDE,
DARK MAHOGANY 4,5, 6,5 ljus mahogny, Brun Lila 2:26, 4:26 PLUM, ANTI 00:12, GRÅ
00:11, 09:23 lakrits, 10:23 kanel, 6,2 myrten, 04:56 karkade.
 användningssätt :  01:01 mix
. låda :  100 ml tub.
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