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Medavita ra m?t dòng Luxviva m?i, ?i?u tr? ?a ch?c n?ng giao d?ch v?i tóc s?c kh?e và v?
??p c?a màu tóc và t?y tr?ng. S? hi?n di?n c?a chi?t xu?t h??ng d??ng và s?c m?nh c?a
ph?c t?p amin Concentrée cho s?c m?nh và t?a sáng v?i mái tóc trong khi b?o v? ??c bi?t
là tóc d? gãy và h? h?ng t? màu, nh?ng c?ng làm cho tóc d? gãy và ngu si ??n ??n sau khi
t?y tr?ng l?p ?i l?p l?i. T??ng ph?n LUXVIVA và ng?n ng?a lão hóa c?a c?u trúc c?a tóc,
làm gi?m s? m?t mát c?a màu s?c, b?o v? kh?i tác h?i c?a tia UV và làm t?ng ?? sáng c?a
tóc.
COLOR B?O V? G?I pH 5
Ch?ng g?c t? do, ch?ng oxy hóa, ch?ng phai, b?o v?, chi?u sáng
Nh? nhàng làm s?ch trong khi b?o v? các s?i tóc và màu s?c m? ph?m ti?p xúc v?i ánh
sáng m?t tr?i và các tác nhân môi tr??ng. Màu s?c t??i sáng, r?c r?, sôi ??ng, thân ng?m
n??c, t??i sáng. Phù h?p v?i m?i lo?i tóc.
h?p : 250/1.000 chai ml
SILVER G?I pH 7
Ch?ng vàng, ch?ng g?c t? do, ch?ng oxy hóa, b?o v?, chi?u sáng
Trung hòa d?u g?i s?c thái màu không mong mu?n c?a vàng. Nh? công th?c c?a nó ???c
làm giàu v?i các s?c t? tr?c ti?p, b?o v? và làm mát ph?n ánh, trong khi ?? l?i mái tóc m?m
m?i, toàn thân, sáng bóng và d? ch?i. Màu s?c t??i sáng, r?c r?, sôi ??ng, thân ng?m n??c,
t??i sáng. Phù h?p v?i mái tóc vàng, ?ã t?y tr?ng, s?c, mu?i và h?t tiêu, và ng??i da tr?ng
nhiên h?p : 250 ml chai
B?O V? MASK COLOR pH 3.5
Ch?ng g?c t? do, ch?ng oxy hóa, b?o v?, gi? ?m, làm m?m, Detangling, ?i?u, ph?c h?i ??
pH, hòa tan trong n??c và d? dàng r?a s?ch
M?t n? Photoprotective. Nó nuôi d??ng, ?i?u ki?n, b?o v? và kéo dài vividness, ?? sáng, ??
ph?n x? và ?? sâu c?a màu s?c c??ng ?? ch? c?n làm. S? hi?n di?n c?a d?u Jojoba, do ái
l?c r?t cao v?i s?i mao m?ch và có b? d??ng, gi? ?m và ch?t làm m?m ??c tính ?áng chú ý,
kh? n?ng tái t?o, t?ng c??ng ?? ?m cho da và m?nh m?.
h?p : jar 250/500 ml
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FILLER COLOR B?O V? SAU pH 3.5
Ch?ng g?c t? do, ch?ng oxy hóa, b?o v?, chi?u sáng, ch?ng t?nh ?i?n, ph?c h?i
pHS?a tác d?ng b?o v? dopocolore Mirror. Phim hành ??ng hình thành ??c ?áo c?a nó k?t
thúc t?t ??p tóc và khu?ch ??i s?c m?nh ph?n ánh. B?o v? màu s?c t? ?ng su?t c? h?c và
môi tr??ng, lo?i b? t?nh ?i?n, trong khi v?n gi? mái tóc m?m m?i và ?àn h?i. ??m b?o v?
ch?ng l?i ?nh quá trình oxy hóa màu tóc, làm gi?m l??ng ánh sáng tia c?c tím mà ??t ??n
b? m?t c?a s?i mao m?ch, t?ng c??ng thân, cho c? th? và duy trì s? t??i mát và còn ánh
c?a màu t??i làm. Phù h?p v?i m?i lo?i tóc.
h?p : 7 ml l? x 24 chi?c
RAVVIVANTE MÀU ??M
Ch?ng g?c t? do, ch?ng oxy hóa, b?o v?, sáng màu, s?a ch?a, chi?u sáng
S?a làm s?ng l?i nhu?m. S?a ch?a các khu v?c c?a ch?t x?, h? h?ng máy ?nh compact và
?óng c?a các l?p bi?u bì cho c? ??nh t?t h?n v? màu s?c và r?c r? ngay l?p t?c. Tóc chinh
ph?c m?t ?? sáng b?t th??ng, ?? ?àn h?i, ?? b?n kéo và s?c s?ng, gi? cho màu s?c ??ng
??u t? g?c ??n ng?n. Thích h?p cho tóc nhu?m, t?y ho?c làm n?i b?t mái tóc.
h?p : 10 ml x 10 10 chi?c
S?A iperproteico pH 6.5
Nh? nhàng, ?i?u, gi? ?m, b?o v?,
ch?t làm m?mS?a b?o v? cho m? ph?m nh?y c?m màu da, tác ??ng tr?c ti?p trong s? pha
tr?n màu s?c / destaining. Công th?c ??c quy?n c?a nó giúp làm d?u da ??u và ?i?u s?i
tóc, ?? l?i làn da m?m m?i và m?n màng và mái tóc kh?e m?nh. Thích h?p cho làn da nh?y
c?m ho?c lông ??c bi?t nh?y c?m ho?c nh?y c?m.
h?p : 1.000 chai ml
Ch?ng g?c t? do, ch?ng oxy hóa, không ?? l?i d? l??ng
Sáp m? ánh sáng ch?t ch? linh ho?t. Nó mang l?i cho m?t phong cách toàn thân và xác
??nh tác ??ng m?. Nó không làm c?ng tóc mà còn xác ??nh, ??nh hình l?i d? dàng v?i
không có d? l??ng. Phù h?p v?i m?i lo?i tóc.
h?p : 100 ml jar
Ch?ng g?c t? do, ch?ng oxy hóa, không ?? l?i d? l??ng, chi?u sáng
Sáp bóng trung bình gi?. Làm n?i b?t s? t?a sáng c?a mái tóc mà không có tr?ng l??ng nó
xu?ng. ??nh ngh?a ph??ng ti?n truy?n thông cho m?t phong cách m?m m?i, t? nhiên và
sáng bóng. Nó không ?? l?i d? l??ng.
h?p : 100 ml jar
GENTLE PHUN BÓNG
Chi?u sáng khô, không ?? l?i d? l??ng
Phun khí chi?u sáng t? không có mùi th?m ngay l?p t?c và d? d?i v?i phi th??ng r?c r?.
T?ng m?t hi?u ?ng ?áng kinh ng?c bóng cho tóc, cho nh?ng d?p quy?n r? nh?t, c? hai vào
bu?i t?i c?a ngày hôm ?ó. Khô ngay l?p t?c mà không có m?t d? l??ng d?u v?t, không nh?n
và b?o v? ch?ng l?i ?? ?m. T? k?t c?u nh? và m??t cho m?t hi?u ?ng r?c r? trong th?i gian
dài mà lá tóc nh? g?n, t??i sáng và sáng bóng. Thích h?p cho m?i lo?i tóc, ??c bi?t là màu.
h?p : 150 ml chai
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