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MASKE ?LE VIBRACHROMTM

MASKE ile VIBRACHROMTM yeni yeni bir teknoloji istihdam Davines önemli bir güç kremi
sunabilir kal?c? renk krem renk saç yap?s? içinde daha düzgün bir nüfuz sayesinde
ola?anüstü parlak, uzun ömürlü bir renk sistemidir. VIBRACHROM ara?t?rma
laboratuvarlar? do?al dünyan?n en iyi erdemleri birle?tiren Davines olu?turulan teknoloji
tekstil ve kozmetik oldu?unu. Do?al dünyadan ç?kar?lan Quinoa protein özü renk ve
serbest radikallerin yol açt??? oksidatif hasar? en aza indirerek saç elyaf içinde onun
saklama emilimini art?r?r. Belirli kompozisyon Ayr?ca temel amino asitleri bak?m?ndan
zengindir onu maske ile VIBRACHROMTM performans? için önemli bir madde yapar.
Saç kremi Omega 9'bitkisel kökenli zengin bir kozmetik Dünyas? ' parlak canl? renkler
garanti korur ve ?????n çok k?r?lma yükseltecek saç fiber kompakt cuticles besler bir lipid
film arac?l???yla. Tekstil dünyadan bir Fosfolipid ta??y?c? olarak kullan?lan kozmetik daha
önce hiç pigmentler içindeki kökünden sona erdirmek için tutarl? renk sa?lanmas? saç
nüfuz art?r?r. Saç'?n parlak bunlar? yaparken üzerinde renk art?rmak yapabiliyor. Bu uzun
süreli renk ve bir ola?anüstü Klima etkisi sa?lar. Riflessate VIBRACHROMTM maskesi ile
tonlar? ile do?al üsleri kar??t?rma ' tasar?mc? rengini özelle?tirmek ve beyazlar
mükemmel bir deste?i sa?lay?n. Sen-ebilmek da de?i?mek yans?yan ' karartmak ve
güçlendirici ayd?nlatma kullan?m? ile en çok dört düzeyleri hafifletmek 000' ve almak bile
be? lighteners kullanarak. Bir tek kar??t?rma oran? ve tek bir çekim h?z? olan ' maskesi ile
VIBRACHROMTM basitle?tirir ve büyük ölçüde renk ustas? çal??malar?n? kolayla?t?r?r.
Amonyak kokusu alg?lamas? z?t ho? bir koku ile son derece hassas renk hizmetidir.
MASKE ile VIBRACHROMTM için kullan?lan ambalaj malzemesi mümkün oldu?u kadar
herhangi bir gereksiz paketleme ortadan kald?rarak dü?ürülmü?tür ve konteyner genel
boyutlar? en aza indirerek daha fazla CO2 emisyonlar?n?n azalt?lmas? ta??ma
optimizasyonu izin veriyor. Kutular yap?l?r dan geri dönü?ümlü ve fsc compostable ka??t.
gölgeler: 81 tonlar? elde edilebilir için gri kapsama alan? % 100'e kadar.
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