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BIOKAP NUTRICOLOR DELICATO 4.05 Kawowy Brą
 

Cena: 48,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 140 ml

Producent BIOS LINE S.P.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Biokap, Nutricolor Delicato Rapid, 4.05, Kawowy brąz, 135ml

Biokap Nutricolor Rapid 4.05 Kawowy brąz podobnie jak pozostałe farby także Rapid zawiera unikalną formułę Tricorepair – białko
ryżowe, wyciąg z wierzby i lipofilowe kwasy owocowe. Umożliwia uzyskanie pięknego i trwałego koloru już w 10 minut.

Produkt nie zawiera amoniaku, rezorcyny, parabenów, niklu, alkoholu, kobaltu, hydrochinonu, silikonów, sodu, parafenylenodiaminy.

Działanie
W Nutricolor Delicato Rapid znajdziesz ponad 90% naturalnych składników. Odżywia włosy i zapewnia doskonałe, 100% krycie siwych
włosów.

Stosowanie
Przygotowanie i aplikacja
1. Przeczesać delikatnie suche włosy w celu usunięcia ewentualnych pozostałości lakierów i utrwalaczy. Nacisnąć środek środek
nadciętego kółka na opakowaniu i wstawić butelkę z emulsją Nutrifix i wycisnąć zawartość tubki do butelki. Przed użyciem farby,
zalecane jest stosowanie kremu ochronnego na skórę okalającej włosy (twarz, szyja, uszy) aby uniknąć jej poplamienia.
2. Zakręcić odpowiednio plastikową nakrętkę aplikatora i energicznie potrząsnąć aż do uzyskania jednorodnej mieszanki.
3. Odkręć koniec nakrętki. Aplikację farby należy rozpocząć od razu po nałożeniu rękawiczek oraz okryciu ramion peleryną ochronną. Nie
przechowywać mieszanki w zamkniętej butelce, aby uniknąć ryzyka pęknięcia butelki i szkodliwych wycieków produktu. Uzyskana
mieszanka koloryzująca nadaje się tylko do jednej aplikacji.
Ewentualne pozostałości nie powinny być używane ani przechowywane.

Stosowanie na włosach nie poddawanych koloryzacji
4. Rozprowadzić mieszankę na całej długości i na końcówkach włosów, potem na nasadzie, dzieląc włosy na małe partie. Można
stosować grzebień o szeroko rozstawionych zębach.
5. Masować delikatnie w celu rozprowadzenia produktu i pozostawić na około 10 minut, kolor mieszanki nie wpływa na wynik koloryzacji,
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 jaki pragniecie uzyskać.
6. Po upływie czasu należy dodać niewielką ilość ciepłej wody, delikatnie masując. Odczekać kilka minut, po czym obficie spłukać, aż do
całkowitego oczyszczenia wody.
7. Nałożyć zawartość saszetki z Odżywką w szamponie po koloryzacji i delikatnie wmasować, aż do jednolitego rozprowadzenia
produktu.
8. Dokładnie spłukać, w ten sposób zostaną usunięte ze skóry głowy ewentualne pozostałości farby.

Stosowanie na włosach farbowanych lub z odrostami
Postępować zgodnie z punktami 1, 2, 3. W celu aplikacji , postępować w następujący sposób: rozpocząć od nasady; w trakcie ostatnich
2-3 minut nałożyć pozostałą część mieszanki na całej długości i końcówkach włosów. Po upływie czasu nałożenia, postępować zgodnie
z punktami 6, 7, 8.

Uwaga: Nigdy nie przekraczać czasu nałożenia, istnieje ryzyko uzyskania innego efektu.

Opakowanie zawiera
1 tubkę kremu koloryzującego Biokap Nutricilor Rapid (opakowanie 60 ml)
1 flakonik aplikator z Wyzwalaczem koloru Nutrifix (opakowanie 60 ml)
1 saszetkę z odżywką w szamponie po koloryzacji (opakowanie 15 ml)
1 parę jednorazowych rękawic
1 ulotkę z instrukcją użycia
1 jednorazową pelerynę ochronną

Składniki
Hair Colour Cream
Aqua/Water, Stearic Acid, Lauramide MEA, Ethanolamine, Cetearyl Alcohol, Toluene-2,5-diamine Sulfate, 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, p-aminophenol, 1-naphthol, 4-chlororesorcinol, 2-methylresorcinol,
2,4-diaminophenoxyethanol HCl, 4-amino-2-hydroxytoluene, m-aminophenol, 1,5-naphthalenediol.
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