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BIOKAP NUTRICOLOR 4.4 Kasztanowy Brąz, 140 ml
 

Cena: 35,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 140 ml

Postać farba do włosów

Producent LAB PHARMA AGNIESZKA LEWANDOWSKA

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Koloryzacja, która idealnie pokrywa siwe włosy dbając jednocześnie o ich zdrowie oraz dobrą kondycję? Dzięki rewolucyjnym farbom
BioKap Nutricolor jest to możliwe. Siwe włosy nie muszą być dłużej twoim kompleksem, piękny kolor może ci towarzyszyć każdego dnia,
a zabieg koloryzacji może być w pełni bezpieczny i nie musi kończyć się nieprzyjemnymi niespodziankami. Farby BioKap Nutricolor to
produkty wolne od substancji potencjalnie uczulających i powodujących dyskomfort, a więc amoniaku, niklu, rezorcyny, silikonów i
parabenów. To jedyne farby na rynku, które posiadają pozytywne opinie od krajowych konsultantów w dziedzinie dermatologii oraz
lekarzy dermatologów.

BioKap – marka z bogatym doświadczeniem
Marka BioKap posiada ponad 30-letnie doświadczenie w tworzeniu unikalnych, roślinnych receptur farb do włosów. Wszystkie składniki
roślinne stosowane do produkcji farb pochodzą z kontrolowanych upraw i zawsze są zbierane w okresie tzw. balsamicznym, kiedy to
stężenie substancji czynnych jest maksymalne. Ponadto wszystkie farby BioKap są na bieżąco testowane, a każdy kolor przechodzi
odpowiednie badania kliniczne.

BioKap Nutricolor – naturalna formuła 22 odcieni
Linia farb Nutricolor swoją nazwę zawdzięcza słowu „nutri”, co oznacza wzmacniać, podtrzymywać. I nie jest to przypadek, bowiem
produkty BioKap Nutricolor w ponad 90% składają się z naturalnych składników, które wzmacniają i pielęgnują włosy. Specjalna roślinna
formuła dokładnie pokrywa siwe włosy i dba o ich odżywienie. Seria farb BioKap Nutricolor obejmuje aż 22 odcienie, dzięki czemu każda
kobieta z łatwością znajdzie kolor idealny dla siebie.

Moc płynąca z natury
Farby BioKap Nutricolor polecane są kobietom, które z różnych względów nie chcą lub nie mogą stosować farb ogólnie dostępnych. To
również propozycja dla osób, którym zależy na czymś więcej niż tylko na zwykłej koloryzacji. Chcą cieszyć się pięknym kolorem, a
jednocześnie zadbać o swoje włosy i skórę głowy. Ponad 90% składu farb Nutricolor stanowią aktywne wyciągi roślinne. Są to m.in.
proteiny roślinne (pszenne, sojowe, ryżowe, owsiane) o działaniu nawilżającym i odżywczym, które jednocześnie chronią włosy przed
szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, nadają im miękkość i tworzą na ich powierzchni powłokę uelastyczniającą. W składzie
farb Nutricolor znajdziemy też opatentowany kompleks LACTOSAFE wyodrębniony z kwasów owocowych: kwas mleczny z trzciny
cukrowej, kwas cytrynowy z owoców cytrusowych, kwas winowy z winogron, kwas jabłkowy z porzeczek. Dzięki temu farby gwarantują
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skuteczną ochronę przed podrażnieniem i uczuleniem skóry. I to nie wszystko. Linia Nutricolor zawiera także wyciąg z wierzby –
naturalny filtr UV oraz olejek arganowy o działaniu przeciwzapalnym.
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