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BIOKAP NUTRICOLOR 10.0 Złoty Bardzo Jasny Blond, 140 ml
 

Cena: 35,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 140 ml

Postać farba do włosów

Producent BIOS LINE S.P.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Farba BIOKAP NUTRICOLOR 10.0 Złoty Bardzo Jasny Blond i w jakim celu się ją stosuje?

Termin "nutri", oznacza wspieranie i wzmacnianie i to od niego wywodzi się nazwa linii Nutricolor. Takie właśnie są farby dermo
Nutricolor - jednocześnie zapewniają zarówno koloryzację, jak i pielęgnację włosów, utrzymując oszałamiające efekty przez znaczny
czas. Zapewniają bezpieczną koloryzację i bezbłędne pokrycie siwych włosów dzięki unikalnemu składowi na bazie roślin.

Nutricolor swoje odżywcze właściwości zawdzięcza zbawiennym dla włosów roślinnym ekstraktom, które stanowią większość ich
składu. Szczególnie istotne spośród nich są białka - sojowe, pszeniczne, owsiane i ryżowe. Przynoszą one włosom intensywne
odżywienie oraz przywracają nawilżenie. Ich skład został opracowany, tak aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych oraz
podrażnień, pozbawione są amoniaku, rezorcyny, parabenów i silikonów.

Wywodzące się z natury farby do włosów Biokap zawierają również starannie dobraną mieszankę kwasów owocowych, dzięki którym
mogą skutecznie wnikać wgłąb włosa oraz zamknąć jego łuskę zabezpieczając przed utratą koloru co pozwala zagwarantować mu
głęboki, żywy i zdrowy odcień. Do kwasów tych należą, pochodzący z owoców cytrusowych kwas cytrynowy, kwas mlekowy z trzciny
cukrowej, kwas winowy z winogron i kwas jabłkowy z porzeczek.

Dodatkowo farby te chronią włosy przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, dzięki naturalnym filtrom UV, do których należy
zawarty w składzie wyciąg z wierzby. Aby w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo koloryzacji zastosowano olejek
arganowy, ze względu na jego właściwości łagodzące stan zapalny i objawy alergii.
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