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Tack vare förekomsten av mycket renad frystorkad aloe (ca 200 gånger mer aktiv än aloe
gel) och den mycket låga ammoniakhalten är detta färgämne mindre aggressivt än de
normala färgämnena på marknaden" som aloe utför en mycket lugnande verkan mot en
princip om hudirritation "går" men att omedelbart motverka irritationsmekanismen i
ammoniaken.
Förekomsten av örter från Medelhavet busken (Cypress Pino Mugo Salvia och rosmarin)
hjälpt lugnande åtgärder som utförs av aloe genom att aktivt täcka den välkända
ammoniak.
Fördelar:
Detta färgämne är utformat under byggfasen med kvalitet (icke-jon) komponenter som inte
deltar i färgreaktionen" i detta fall finns det inga kemiska interaktioner på grund av
parasitiska reaktioner som kan påverka kvaliteten på oxidation färgämnen så att du inte
har färgningssvängar på nyanser som inte ville eller inte gillade.
Viskositeten i krämen är en utmärkt kompromiss som gör att en intim blandning med
syreutvecklaren i själva verket blandas omedelbart utan att behöva skaka mycket i skålen
"reaktionen " nästan ögonblicklig " sker på hårstråt och inte i behållaren undvika en
allvarlig förlust när det gäller effektivitet och täckning i färg.
De maskiner som används för produktion är alla certifierade Steel "AISI 314L" "detta
betyder" i praktiska termer" att "i sin linda" de interaktioner som kan leda till variationen av
en färg" på så vi garanterar en repetitiva nyanser över tiden.
Användningssätt:utspädningsfärg 1:1 blanda en del av krämen med en del syre vid 20
vol. för att få täckning" eller 30vol. för att lätta. Låt stå ca 25 minuter varefter skölj
noggrant.
Förpackning: 100ml rör.
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