


رنگ موي سوبارو

رنگ موي سوبارو از دانه رنگهاي نول اشتاین آمریکا، فرمول آلمان نسبت ترکیب 1 به 1.5 تولید گردیده است. رنگ موي سوبارو حاوي

 ویتامین C ، کالژن ، کراتین ، روغنهاي آرگان زیتون و بادام که براي تقویت مو بسیار مفید است. 

در تولید رنگ مو سوبارو به دلیل عدم آسیب به موها از حداقل آمونیاك استفاده شده است که موجب نرمی و لطافت موها می شود.

رنگ موي بدون آمونیاك سوبارو به جهت داشتن بهترین نوع ترکیبات از جمله محصوالت آرایشی بسیار پر کاربرد شناخته می شود.

 عدم وجود ترکیباتی مانند آمونیاك در مو،باعث حفظ شادابی و نشاط مو و همچنین جلوگیري از خشکی آن خواهد شد.استفاده از رنگ 

موي بدون آمونیاك سوبارو از جمله انتخاب هاي کامالً موثر در حفظ سالمت مو به شمار می رود . انواع رنگ مو که با استفاده از ترکیبات 

متعددي تولید می شود، تاثیر مستقیمی بر مو، چشم و سایر اعضا خواهند داشت.

ویژگی

-ایجاد شفافیت و درخشندگی در مو

-ایجاد رنگ طبیعی

-قابلیت پوشانندگی کامل

-ماندگاري باال

-ایجاد نرمی وتقویت مو (حاوي روغن آرگان،زیتون،بادام)

-حاوي ویتامین C ضد ریزش مو

-ضد حساسیت سازگار با پوست

- داراي نرم کنندگی و براقیت مو

-داراي 7 طیف بدون آمونیاك



شامپو رنگ مو سوبارو

شامپو رنگ، این رنگ بدون آمونیاك بوده و نیاز به اکسیدان یا پراکسید ندارد و هیچ آسیب شیمیایی بر روي مو،

 ایجاد نمی کند. براي استفاده این محصول، موها باید دکلره شود(حتی اگر رنگ موي طبیعی شما سفید باشد) موها

 را تا پایه رنگ مورد نظر (پایه 7) روشن کنید و پس از شستشوي کامل، روي موهاي نم دار استفاده نمایید؛ بعد

 از نیم ساعت موهایتان را بشویید. اگر موهایتان قبال دکلره شده و رنگ فعلی موي شما روشن باشد، از رنگ هاي

 موي سوبارو، که یک یا چند درجه تیره تر، از رنگ موي سرتان است، می توانید (بدون دکلره کردن دوباره) استفاده

 کنید؛ در این مرحله نیز توجه نمایید،که موهایتان باید تمیز و شسته شده باشد؛ به دلیل نداشتن آمونیاك، از 

این رنگ می توانید بالفاصله بعد از فر کردن یا صاف کردن موها، بهره گیرید. از بهترین مزایاي این رنگ، 

نداشتن آمونیاك است که جهت ترمیم موهاي سوخته و آسیب دیده بکار می رود. این رنگ بنا به کیفیت و جنس

 موي شما، بعد از 6 تا 8 بار شستن از بین می رود.



کرم اکسیدان هاي سـوبارودر 2 سایــز 180 میل و 1000 میل با فــرمول منحـصـر به فــرد

 تولید گردیده است . در تولید اکسیدان هاي سوبارو از بهترین مواد اولیه (دگوساي آلمان )

 استفاده شده است . اکسیدان هاي سوبارو با حداقل  PH تولید گردیده است که سوزش و

 خارش کمتري روي سر ایجاد می کند و همجنین فاقد بو و گاز می باشد.

کرم اکسیدان هاي سوبارو



پودر دکلره سوبارو حجم 500 گرم

پودر دکلره سوبارو بدون غبار و در حجم 500 گرم ارائه شده و حاوي پروتئیـن برنج (Rice Protein) است.

 از ترکیـب پودر دکلره سوبارو با اکسیـدان ها ترکیـبی ویژه به دست می آیـد که به راحتی موجب بی رنگ 

شدن موها تا پایه9 الی10 میرسد، از ایـجاد رنگ هاي ناخواسته از جمله زرد و نارنجی بر روي موها در هنگام

 دکلره نمودن جلوگیـري می کند و در نتیـجه موجب به پایـه رسیـدن موها بدون آسیـب می شود.

ویژگی

فاقد مواد آسیب رسان به مو

حاوي پروتئین برنج



پودر دکلره سوبارو VIP وزن 500 گرم

پودر دکلره سوبارو 500 گرم حاوي پروتئین گندم هیدرولیزه و فرموله شده توسط شرکت HUWELL ایتالیا،

 و کامال فاقد گرد و غبار است و میتوانید با این پودر چندین بار پی در پی بدون آسیب ، موها را دکلره نمایید

 این محصول مناسب براي سالنهاي زیبایی است و با توجه به کیفیت مطمئن و قیمت نسبتاً متناسب گزینه 

مناسبی براي خرید پودر دکلره خوب براي یک آرایشگر می باشد. پودر دکلره سوبار VIP تا 10 درجه در یکبار 

استفاده میتواند موها را بدون قرمزي روشن کند. البته این کار به مهارتهایی هم نیاز دارد و رعایت نکات مهم

نگام کار و استفاده از اکسیدان متناسب با پایه و جنس موها  ک کردن وضعیت سالمت و پایه موها ه  مانند چ

بسیار ضروري میباشد .
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