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BIOKAP NUTRICOLOR 6.66 Rubinowa Czerwień 1
 

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 140 ml

Producent BIOS LINE S.P.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Czy wiesz, że słowo „nutri” oznacza wzmacniać, podtrzymywać. I takie są właśnie farby Nutricolor – pełne żywych i trwałych kolorów,
którymi długo będziesz się cieszyć. To specjalna roślinna formuła, która zapewnia bezpieczne farbowanie i 100% pokrycie siwych
włosów. Wybierz jeden z 22 odcieni Nutricolor i żyj kolorowo.

BIOKAP Nutricolor Seria Pomarańczowa to naturalna farba do włosów o naturalnej formule z wysoką zawartością składników
pochodzenia roślinnego. Delikatna dla skóry głowy i łatwa w użyciu. Przeznaczone dla osób o wrażliwej skórze i skłonnych do alergii. Z
uwagi na delikatną formułę farbę można stosować na przesuszone i zniszczone włosy w celu ich odżywienia i przywrócenia blasku.
Polecane wszystkim, którzy chcą lepiej zadbać o swoje włosy. Gwarantują długo utrzymujący się kolor oraz pokrycie siwych włosów w
100% już przy pierwszej aplikacji. Produkt zawiera w swoim składzie aktywne wyciągi roślinne, które stanowią ponad 90% mieszanki
koloryzującej. Proteiny roślinne (sojowe, pszenne, owsiane, ryżowe), których zadaniem jest nawilżenie, odżywienie oraz ochrona włosów
przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych. Proteiny pszenne charakteryzują się dobrze znanymi właściwościami
nawilżającymi i odżywczymi. Proteiny ryżowe nadają miękkości i odżywiają. Proteiny owsiane tworzą na włosach powłokę zmiękczającą
i uelastyczniającą. Liofilowe kwasy owocowe, które działają przeciwuczuleniowo. Kwasy owocowe przekształcono w kwasy liofilowe w
celu zagwarantowania stabilności w farbie oraz polepszenia ich wchłaniania. Wyciąg z wierzby stanowiący naturalny filtr UV. Farba
BIOKAP Nutricolor zawieraja kwas beta-alkoholowy, który pochodzi z wierzby i jest kwasem salicylowym pełniącym wiele
zróżnicowanych, ważnych funkcji kosmetycznych. Chroni włókna włosów przed utlenieniem wywoływanym przez promieniowanie UV,
gwarantując długotrwały efekt koloryzacji. Olejek arganowy, który łagodzi objawy alergii oraz działa przeciwzapalnie. Argonia to roślina
rosnąca na naszej planecie już od prawie 80 milionów lat. Dziś występuje niemalże tylko na południowo zachodnich terenach Maroka.
Okres jej życia i wzrostu to prawie 200 lat. Znana głownie za sprawą swoich leczniczych oraz kosmetycznych właściwości. Cenna nie
tylko z powodu rzadkości występowania, ale również z powodu dużych nakładów potrzebnych do wyprodukowania 1 L olejku.

Wskazania: trwale koloryzująca farba do włosów odżywia, farbuje i wzmacnia.

Sposób użycia: przygotowanie i nanoszenie w 10 prostych krokach:
1. Delikatnie przeczesać włosy by usunąć pozostałości lakieru i produktów do układania włosów.
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 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.

Składniki aktywne: proteiny roślinne (sojowe, pszenne, owsiane, ryżowe), wyciąg z wierzby, olejek arganowy.

Uwaga! Zaleca się przeprowadzenie testu skórnego na 48 godzin przed każdorazowym nałożeniem farby na włosy. Instrukcja testu
znajduje się wewnątrz opakowania.

Nurtricolor Pomarańczowa seria nie zawiera nilklu, kobaltu, rezorcyny, hydrochinonu, amoniaku, parabenów, laurylosiarczanu sodu,
silikonów, PEG-2 oleaminy, kwasu p-hydroksybenzoesowego, tetrahydro-6-nitrochinoksaliny, 0 Aminofenolu, ftelanu, paraffinum
liquidum, alkoholu.
Siła natury

Aktywne wyciągi roślinne stanowią większość składu farb Nutricolor. W składzie farb Biokap odnajdziemy bogactwo protein – sojowych,
pszennych, owsianych, ryżowych, dzięki temu włosy są zawsze doskonale odżywione i nawilżone. Farby Biokap zawierają także
opatentowany kompleks Lactosafe wyodrębniony z kwasów owocowych: kwas mleczny z trzciny cukrowej, kwas cytrynowy z owoców
cytrusowych, kwas winowy z winogron, kwas jabłkowy z porzeczek. Ale to nie wszystko – w składzie znajduje się także wyciąg z
wierzby, który stanowi naturalny filtr UV. A dla pełnego bezpieczeństwa w składzie Nutricolor znajdziemy olejek arganowy, który działa
przeciwzapalnie i łagodzi objawy alergii. To kompleksowe połącznie zamknięte w unikalnej formule TRICOREPAIR – białko ryżowe,
wyciąg z wierzby i lipofilowe kwasy owocowe.

Informacje o produkcie:

Pojemność: 140 ml
Produkt nie zawiera amoniaku, rezorcyny, parabenów, niklu, alkoholu, kobaltu, hydrochinonu, silikonów, sodu
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