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BIOKAP NUTRICOLOR 7.5 Mahoniowy Blond 140m
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 140 ml

Producent BIOS LINE S.P.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Farba do włosów, 7.5 mahoniowy blond.

Odżywia, barwi, naprawia

Zawartość opakowania:

  1 tuba farby w kremie do włosów, 50 ml do jednorazowego farbowania
  1 butelka emulsji aktywującej Nutrifix, 75 ml do jednorazowego farbowania
  1 saszetka z szamponem odżywczym, 15 ml do jednorazowego użytku
  1 instrukcja użycia
  1 para jednorazowych rękawiczek ochronnych
  1 jednorazowa peleryna ochronna

Skład według INCI

Farba w kremie

Aqua/Water, Stearic Acid, Lauramide Mea, Ethanolamine, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Palmitic Acid, Glycerin, Argania Spinosa
(Kernel) Oil, Hydrolyzed Rice Protein, Hydrolyzed Soy Protein, Hydrolyzed Oats, Myristyl Alcohol, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2,
Ascorbic Acid, Salix Alba (Willow) Bark Extract, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, C12-13 Alkyl Lactate, Sodium Gluconate, Tridecyl Salicylate,
Propylene Glycol, Sodium Hydrosulfite, Parfum/Fragrance, Alfa-Isomethyl Ionone, Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool, p-
Phenylenediamine, Toluene-2,5-Diamine Sulfate, p-Aminophenol, 4-Chlororesorcinol, 2-Methylresorcinol, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl,
1-Naphthol, Oxyquinoline Sulfate, m-Aminophenol.

Emulsja aktywująca Nutrifix
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 Aqua/Water, Hydrogen Peroxide. Cetearyl Alcohol, Hexyldecyl Laurate, Hexyldecanol, Ceteareth-20, Laureth-3, Etidronic Acid,
Oxyquinoline Sulfate.

Szampon odżywczy

Aqua/Water, Cetearyl Alcohol, Decyl Glucoside, Glycerin, Behenyl Alcohol, Hydrolyzed Rice Protein, Panicum Miliaceum (Millet) Seed
Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Salix Alba (Willow) Bark Extract, Di-C12-13 Alkyl Malate, C12-13 Alkyl Lactate,
Cetrimonium Chloride, Tridecyl Salicylate, Propylene Glycol, Phenetyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Sodium Gluconate, Citric Acid,
Ceteareth-20, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Polyquaternium-47.
Właściwości

Seria Nutricolor Pomarańczowa zawiera w swoim składzie aktywne wyciągi roślinne, które stanowią ponad 90% mieszanki koloryzującej
i są to:

  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 sojowe chronią włosy przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych.
  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. Dzięki działaniu polegającym na powolnym uwalnianiu, wnikają
głęboko we włosy, działając przeciwuczuleniowo i ochronnie na skórę głowy. Uwalniane są na fragmentach skóry, które są najbardziej
narażone na podrażnienia spowodowane wysokim pH w trakcie nakładania. Dzięki temu gwarantują skuteczną ochronę przed
podrażnieniem i uczuleniem skóry. Jest to kompleks opatentowany pod nazwą Lactosafe, wyodrębniony z kwasów alfa-alkoholowych
pobranych z owoców:

  kwas mlekowy z trzciny cukrowej i buraka cukrowego
  kwas cytrynowy (propanotrikarboksylowy) z cytrusów
  kwas winowy (3-dihydroksybutanodiowy) z winogron
  kwas jabłkowy (hydroksybursztynowy) z porzeczek

Wyciąg z wierzby stanowiący naturalny filtr UV. Farby BIOKAP Nutricolor zawierają 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. 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, 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. Olej arganowy jest najbogatszym we właściwości
pielęgnacyjne olejem produkowanym obecnie na świecie. Aż 80% jego objętości stanowią nienasycone kwasy tłuszczowe. 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 przeciwzapalne i chroniące skórę. W efekcie
nawilżają i wzmacniają włosy oraz pielęgnują skórę głowy.

Pełne pokrycie siwych włosów, bez kapania, z peleryną ochronną.
Uwagi

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.

Testowane dermatologicznie. Testowane pod kątem niklu.

Ważne: Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne. Proszę przeczytać instrukcję i przestrzegać jej zaleceń. Produkt
nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia. Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia
alergii.
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Nie farbować włosów, jeśli:

  na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona lub uszkodzona
  kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów.
  w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

Nie stosować do barwienia brwi i rzęs. Niestosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utratę wzroku.

Należy przeprowadzić test na alergię skórną 48 godzin przed każdym użyciem produktu. Nawet jeśli stosowane były uprzednio produkty
do farbowania tej lub innej marki (patrz instrukcja wewnątrz opakowania).

Farba w kremie zawiera fenylenodiaminy (toluenodiaminy). Nutrifix zawiera nadtlenek wodoru.

Dobrze spłukać włosy po użyciu. Chronić oczy i skórę. W przypadku dostania się preparatu do oczu lub kontakcie ze skórą natychmiast
przepłukać wodą.

Używać zawartych w zestawie, jednorazowych rękawiczek ochronnych podczas wszystkich etapów farbowania: przygotowania, aplikacji
i płukania produktu.

Stosunek zmieszania 1+1.5 (farba w kremie + utleniacz). Przygotować i używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie
wdychać i nie łykać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować u dzieci. Opakowanie do jednorazowego
farbowania
Producent
BIOS LINE
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