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Nh? s? hi?n di?n c?a r?t tinh khi?t ?ông khô Aloe (kho?ng 200 l?n ho?t ??ng h?n so v?i
Aloe gel) và n?i dung amoniac r?t th?p thu?c nhu?m này là ít hung h?ng h?n so v?i các lo?i
thu?c nhu?m bình th??ng trên th? tr??ng ' nh? Aloe th?c hi?n m?t hành ??ng r?t nh? nhàng
ch?ng l?i m?t nguyên t?c kích
S? hi?n di?n c?a các lo?i th?o m?c t? b?i cây ??a Trung H?i (Cypress ' Pino Mugo ' Salvia
và h??ng th?o) h? tr? các hành ??ng nh? nhàng th?c hi?n b?i Aloe b?i tích c?c bao g?m
các amoniac n?i ti?ng.
L?i th?:
Thu?c nhu?m này ???c thi?t k? trong giai ?o?n xây d?ng v?i ch?t l??ng (không ion) thành
ph?n mà không tham gia vào các ph?n ?ng màu ' trong khi làm nh? v?y không có t??ng tác
hóa h?c do ph?n ?ng ký sinh trùng có th? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng c?a thu?c nhu?m oxy
hóa ' vì v?y b?n không có nhu?m bi?n trên các s?c thái không mu?n ho?c không thích.
?? nh?t c?a kem là m?t s? th?a hi?p tuy?t v?i cho phép m?t pha tr?n thân m?t v?i các nhà
phát tri?n oxy ' trong th?c t?, tr?n ngay l?p t?c mà không c?n ph?i l?c nhi?u trong tô ' ph?n
?ng ' g?n nh? t?c th?i ' di?n ra trên s?i tóc và không có trong container tránh m?t t?n th?t
nghiêm tr?ng v? hi?u qu? và b?o hi?m trong màu.
Các máy ???c s? d?ng cho s?n xu?t ???c t?t c? các ch?ng nh?n thép "AISI 314l" ' ?i?u này
có ngh?a ' trong ?i?u ki?n th?c t? ' r?ng ' trong Bud ' các t??ng tác có th? d?n ??n s? bi?n
??i c?a m?t màu s?c ' trong khi làm nh? v?y chúng tôi ??m b?o m?t repetitiveness c?a s?c
thái theo th?i gian.
cách s? d?ng: pha loãng thu?c nhu?m 1:1 ' tr?n m?t ph?n c?a kem v?i m?t ph?n c?a ôxy
? 20 Vol. ?? nh?n ???c b?o hi?m ' ho?c 30vol. ?? Lighten. ?? l?i kho?ng 25 phút sau ?ó r?a
k?.
?óng gói: 100ml ?ng.
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