
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

BIOKAP NUTRICOLOR DELICATO 0.0 Odbarwiacz
 

Cena: 48,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 140 ml

Producent BIOS LINE S.P.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Biokap Nutricolor Delicato 0.0 odbarwiacz do włosów w postaci kremu rozjaśniającego.

Rozjaśnienie włosów można uzyskać o 2-3 odcienie, pozostawiając włosy lśniące. Aby uzyskać pożądany efekt rozjaśnienia włosów,
wyjściowy kolor włosów nie powinien być czarny ani ciemno brązowy.

Działanie
Delikatny krem pozwala rozjaśnić kolor włosów maksymalnie o 3 – 4 tony. Krem można położyć na całe włosy lub tylko na część w celu
przykrycia odrostów lub zrobienia pasemek. W opakowaniu znajduje się specjalna szczoteczka, za pomocą której można łatwo
rozprowadzić krem na wybranej partii włosów.

Stosowanie
1 . Wycisnąć zawartość tubki do butelki z emulsją Nutrifix.
2. Nałożyć plastikową zakrętkę na aplikator i potrząsnąć by uzyskać jednolitą mieszankę.
3. Odciąć końcówkę zakrętki, założyć rękawiczki i nanieść produkt.
4. Przed naniesieniem, nałożyć na czoło saszetkę kremu ochronnego by uniknąć zabarwienia skóry.
Delikatnie przeczesać włosy by usunąć pozostałości lakieru i produktów do układania włosów. Nanieść część mieszanki na podstawę
włosów, delikatnie wmasować i pozostawić na około 20 minut; następnie nanieść pozostałą część mieszanki na pozostałe włosy.
5. Delikatnie wmasować i przeczesać średnio gęstym grzebieniem, by rozprowadzić farbę na całej długości włosów; pozostawić na
około 15 minut. Nie przejmować się kolorem mieszanki, ponieważ nie odpowiada pożądanemu kolorowi włosów.
6. Po upływie ustalonego czasu, dodać niewielką ilość letniej wody i delikatnie wmasować, chwilę odczekać, a następnie obficie
spłukiwać do momentu, gdy woda będzie czysta.
7. Nanieść zawartość saszetki Odżywki w Szamponie po Farbowaniu i wmasować do uzyskania średniej piany.
8. Dokładnie spłukać, by zmyć ze skóry wszelkie pozostałości farby.

Zaleca się przeprowadzenie testu skórnego na 48 godzin przed każdorazowym nałożeniem farby na włosy. Instrukcja testu znajduje się
wewnątrz opakowania.
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Składniki
Kwasy owocowe, Olej arganowy z upraw ekologicznych
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