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Biokap Nutricolor, farba do włosów, 6.0 tytoniowy blond, 140
ml
 

Cena: 41,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 140 ml

Postać farba do włosów

Producent BIOS LINE S.P.A.

Rejestracja kosmetyk

Opis produktu
 

Opis produktu
Biokap Nutricolor, farba do włosów, 6.0 tytoniowy blond, farba z wysoce naturalnym składem zapewniając lepszą ochronę dla włosów i
skóry. Znajdują się proteiny roślinne, kwasy owocowe, olejek arganowy bio, wyciąg z wierzby, filtr UV. Bardzo dobrze pokrywa siwe włosy
oraz je odżywia. Jest odpowiednia dla osób z problemami dermatologicznymi skóry, u których kontakt z drażniącymi substancjami nie
jest wskazanych. Także dla osób po chemioterapii. Produkt odpowiedni dla wegan.

Zastosowanie
Farba do włosów.

Sposób użycia

Delikatnie przeczesać włosy by usunąć pozostałości lakieru i produktów do układania włosów.
Nanieść krem ochronny na skórę głowy wokół włosów w miejscach, gdzie skóra jest najbardziej narażona na pobrudzenie.
Wycisnąć zawartość tubki do butelki z emulsją Nutrifix.
Nałożyć plastikową zakrętkę na aplikator i potrząsnąć, aby uzyskać jednolitą mieszankę.
Odciąć końcówkę zakrętki, założyć rękawiczki.
Nanieść część mieszanki na podstawę włosów, delikatnie wmasować i pozostawić na około 20 minut; następnie nanieść
pozostałą część mieszanki na pozostałe włosy.
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.
Po upływie ustalonego czasu, dodać niewielką ilość letniej wody i delikatnie wmasować, chwilę odczekać, a następnie obficie
spłukiwać do momentu, gdy woda będzie czysta.
Nanieść zawartość saszetki z odżywką w szamponie po farbowaniu i wmasować do uzyskania średniej piany.
Dokładnie spłukać, by zmyć ze skóry wszelkie pozostałości mieszanki.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
https://www.aptekanamex.pl/biokap-nutricolor-farba-do-wlosow-6-0-tytoniowy-blond-140-ml.html
https://www.aptekanamex.pl/biokap-nutricolor-farba-do-wlosow-6-0-tytoniowy-blond-140-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

Dodatkowe informacje

Przed nałożeniem produktu należy zapoznać się z ulotką informacyjną.
Nie stosować u osób poniżej 16. roku życia.
W opakowaniu znajduje się tubka z kremem koloryzującym 50 ml, butelka z emulsją Nutrifix 75 ml, odżywka w szamponie 15 ml,
krem ochronny na skórę 5 ml, rękawiczki, peleryna ochronna.
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