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M?T N? V?I VIBRACHROMTM

M?t n? v?i VIBRACHROMTM là h? th?ng m?i v?nh vi?n màu kem Davines mà s? d?ng m?t
công ngh? m?i có th? cung c?p quy?n l?c quan tr?ng ?i?u hòa là m?t màu vô cùng sáng
s?a, lâu dài nh? có m?t th?ng nh?t h?n s? thâm nh?p c?a các màu s?c bên trong c?u trúc
tóc. VIBRACHROM là công ngh? t?o ra trong phòng thí nghi?m nghiên c?u Davines k?t
h?p nh?ng ??c tính t?t nh?t c?a th? gi?i t? nhiên là d?t may và M? ph?m. T? th? gi?i t?
nhiên ?ã ???c chi?t xu?t các chi?t xu?t protein c?a Quinoa có th? làm t?ng s? h?p th? c?a
màu s?c và l?u gi? nó trong vòng s?i tóc gi?m thi?u thi?t h?i oxy hóa gây ra b?i các g?c t?
do. Thành ph?n c? th? c?a nó c?ng r?t giàu các axit amin thi?t y?u làm cho anh ta m?t
thành ph?n quan tr?ng ??n hi?u su?t c?a m?t n? v?i VIBRACHROMTM.
Th? gi?i c?a M? ph?m a ?i?u hòa giàu Omega 9 rau g?c ' màu s?c r?c r? t??i sáng ??m
b?o thông qua m?t b? phim ch?t béo b?o v? và nuôi d??ng các tóc s?i nh? g?n l?p bi?u bì
khuy?ch ??i nên s? khúc x? ánh sáng. T? th? gi?i d?t m?t tàu sân bay Phospholipid ch?a
bao gi? ???c s? d?ng trong M? ph?m làm t?ng s? xâm nh?p c?a các s?c t? trong tóc ??m
b?o phù h?p màu s?c t? g?c ?? k?t thúc. Nó c?ng có th? c?i thi?n màu trên nh?ng mái tóc
sáng bóng và t??i sáng làm cho chúng. ?i?u này ??m b?o màu s?c lâu dài và hi?u l?c l?nh
b?t th??ng. Pha tr?n các c?n c? t? nhiên v?i các s?c thái c?a riflessate VIBRACHROMTM
m?t n? v?i ' nhà thi?t k? có th? tùy ch?nh màu s?c và cung c?p m?t tr?i hoàn h?o c?a ng??i
da tr?ng. B?n có th? c?ng thay ??i ph?n chi?u ' t?i ?en và làm sáng lên ??n b?n c?p ?? v?i
vi?c s? d?ng sét booster 000' nh?n và th?m chí c? n?m b?ng cách s? d?ng lighteners. Có
m?t t? l? pha tr?n duy nh?t và ch? có m?t shutter t?c ?? ' m?t n? v?i VIBRACHROMTM ??n
gi?n hóa và r?t nhi?u t?o ?i?u ki?n cho công vi?c c?a colorist. D?ch v? này là c?c k? tinh t?
màu v?i m?t mùi th?m d? ch?u mà ch?ng l?i s? nh?n th?c v? mùi amoniac. Các v?t li?u
?óng gói ???c s? d?ng ?? m?t n? v?i VIBRACHROMTM has been gi?m càng nhi?u càng
t?t b?ng cách lo?i b? b?t k? bao bì không c?n thi?t và gi?m thi?u kích th??c t?ng th? c?a
các container cho phép t?i ?u hóa v?n chuy?n h?n n?a vi?c gi?m l??ng khí th?i CO2. Các
h?p ???c làm t? tái ch? và fsc gi?y compostable.
s?c thái: 81 s?c thái có s?n cho màu xám bao ph? lên ??n 100%.
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