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BIOKAP NUTRICOLOR DELICATO 8.03 Jasny Natu
 

Cena: 48,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 140 ml

Producent BIOS LINE S.P.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Seria Nutricolor Delicato+ bez fenylenodiamin takich jak np: toluenodaminy. Zawiera olejek arganowy Bio i Tricoperair, kompleks z
protein ryżowych dla odbudowy włosa, wierzba dla ochrony koloru i lipofilne kwasy owocowe dla ochrony skóry.

Zestaw zawiera:

tuba farby do włosów, 50ml,
1 tuba emulsji aktywnej Nutrifix, 75ml,
1 saszetka z szamponem odżywczym, 15ml,
instrukcja obłsugi,
para rękawiczek,
1 jednorazową pelerynę.

Wskazania: pielęgnacyjna, trwale koloryzująca roślinna farba do włosów w kremie, dla wrażliwej skóry głowy.

Sposób użycia: przygotowanie i nanoszenie w 10 prostych krokach:
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.
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 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: olejek arganowy, kompleks z protein ryżowych.

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

Produkt nie zawiera amoniaku, rezorcyny, parabenów, parafenylenodiaminy, fenylenodiaminy, substancji zapachowych.
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