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BIOKAP NUTRICOLOR 5.3 Jasny Złoty Brąz 140
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 140 ml

Producent BIOS LINE S.P.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Biokap Nutricolor farba wskazana do koloryzacji włosów. Dzięki bogatej zawartości składników roślinnych, farba Biokap Nutricolor działa
jak maska odżywcza dla włosów i maksymalizuje ochronę skórę głowy przed podrażnieniem lub ewentualną reakcją alergiczną.
  naturalny skład
  100% pokrycia siwych włosów
  trwałość koloru
  produkt nie zawiera amoniaku, rezorcyny, parabenów, niklu, alkoholu, kobaltu, hydrochinonu, silikonów oraz sodu.

Wskazania
Farba Biokap Nutricolor wskazana jest do koloryzacji włosów. Farby są dobrze tolerowane przez alergików oraz osoby z
nadwrażliwością kontaktową na detergenty i barwniki. Ze względu na zawartość lipokwasów posiadają właściwości ochronne dla skóry i
włosów oraz charakteryzują się dobrą tolerancją przez skórę głowy i włosy i dlatego powinny być polecane osobom o wrażliwej skórze
oraz z problemami dermatologicznymi.

Działanie
  Aktywne wyciągi roślinne stanowią ponad 90% składu farb Nutricolor. Pozostałe 10% składników jest pochodzenia syntetycznego i
ogranicza się tylko do tych, których nie można pozyskać ze źródeł naturalnych. Są to np. emulsyfikatory, stabilizatory, środki
konserwujące, utleniacze i barwniki.
  Bogactwo protein - (ryżowe, sojowe, owsiane, pszenne). Proteiny pszenne charakteryzują się właściwościami nawilżającymi i
odżywiającymi, sojowe chronią włosy przed szkodliwymi wpływami środowiska, ryżowe nadają miękkości, a owies tworzy powłokę
zmiękczającą i uelastyczniającą.
  Liofilowe kwasy owocowe: kwasy lipidowe stosowane w farbach Biokap uwalniają kwasy owocowe tylko na fragmentach skóry
najbardziej narażonych na podrażnienia spowodowane wysokim pH w trakcie nakładania. Dzięki działaniu polegającym na powolnym
uwalnianiu, wnikają głęboko we włosy, działając przeciwuczuleniowo i ochronnie na skórę głowy, gwarantując w ten sposób skuteczną
ochronę przed podrażnieniem i uczuleniem skóry. Uwalnianiem kwasów lipidowych sterują aktywatory enzymatyczne - lipazy, które
naturalnie występują na skórze.
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   Wyciąg z wierzby - chroni włókna włosów przed utlenieniem wywoływanym przez promieniowanie UV, gwarantując długotrwały efekt
koloryzacji. Ponadto, zabezpiecza wiązania proteinowe między aminokwasami keratyny sprawiając, że włosy stają się mocne, natomiast
końcówki zabezpieczone przed rozdwajaniem. Efekt końcowy jest wyjątkowo zadowalający: miękkie, lśniące i mocne włosy.
  Olejek arganowy - zawiera duże ilości Omega 6, fitosteroli oraz witaminy E. Olejek arganowy ma właściwości łagodzące oraz
uelastyczniające. Witamina E oraz fitosterole pomagają w regeneracji naskórka i łagodzą objawy alergii. Posiadają właściwości
antyzapalne i chroniące skórę. W efekcie nawilżają i wzmacniają włosy oraz pielęgnują skórę głowy.

Ważne informacje
  Farby Biokap są wolne od substancji, które mogłyby wywoływać uczulenie. W ich składzie nie ma amoniaku, rezorcyny, niklu czy
parabenów. Przed każdym farbowaniem zaleca się przeprowadzenie testu skórnego farby na ewentualną reakcję uczuleniową.
  Zaleca się przeprowadzenie testu skórnego na 48 godzin przed każdorazowym nałożeniem farby na włosy. Instrukcja testu znajduje się
wewnątrz opakowania.

Stosowanie
Sposób użycia:
1. Delikatnie przeczesać włosy by usunąć pozostałości lakieru i produktów do układania włosów.
2. Nanieść krem ochronny na skórę głowy wokół włosów w miejscach, gdzie skóra jest najbardziej narażona na pobrudzenie.
3. Wycisnąć zawartość tubki do butelki z emulsją Nutrifix.
4. Nałożyć plastikową zakrętkę na aplikator i potrząsnąć, aby uzyskać jednolitą mieszankę.
5. Odciąć końcówkę zakrętki, założyć rękawiczki.
6. Nanieść część mieszanki na podstawę włosów, delikatnie wmasować i pozostawić na około 20 minut; następnie nanieść pozostałą
część mieszanki na pozostałe włosy.
7. Delikatnie wmasować i przeczesać średnio gęstym grzebieniem, by rozprowadzić mieszankę na całej długości włosów; pozostawić na
około 15 minut. Nie przejmować się kolorem mieszanki, ponieważ nie odpowiada pożądanemu kolorowi włosów.
8. Po upływie ustalonego czasu, dodać niewielką ilość letniej wody i delikatnie wmasować, chwilę odczekać, a następnie obficie
spłukiwać do momentu, gdy woda będzie czysta.
9. Nanieść zawartość saszetki z odżywką w szamponie po farbowaniu i wmasować do uzyskania średniej piany.
10. Dokładnie spłukać, by zmyć ze skóry wszelkie pozostałości mieszanki.
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