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BIOKAP NUTRICOLOR 5.22 Śliwkowa Czerwień, 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
 

BIOKAP Nutricolor to naturalne farby do włosów o naturalnej formule z wysoką zawartością składników pochodzenia roślinnego. Są
delikatne dla skóry głowy i łatwe w użyciu. Przeznaczone dla osób o wrażliwej skórze i skłonnych do alergii.
Z uwagi na delikatną formułę farbę można stosować na przesuszone i zniszczone włosy w celu ich odżywienia i przywrócenia blasku.
Polecane wszystkim, którzy chcą lepiej zadbać o swoje włosy. Gwarantują długo utrzymujący się kolor oraz pokrycie siwych włosów w
100% już przy pierwszej aplikacji.
Koloryzujące produkty kosmetyczne BIOKAP dostępne są w dwóch seriach: Nutricolor (seria pomarańczowa) oraz Nutricolor Delicato
(seria zielona). Produkowane są w większości z wyselekcjonowanych składników, pozyskiwanych w drodze ekstrakcji lub derywacji
olejków roślinnych i/lub z innych części roślin, takich jak korzenie, nasiona i liście. Nie ma wśród nich składników pochodzenia
zwierzęcego.

Przewaga składników roślinnych w farbach BIOKAP jest tak duża, iż można stwierdzić, że mieszanka koloryzująca skomponowana jest
w ponad 90% z surowców naturalnych. Pozostałe 10% składników jest pochodzenia syntetycznego i ogranicza się tylko do tych
substancji pomocniczych, których nie można pozyskać ze źródeł naturalnych. Nie zawierają natomiast związków tj. rezorcyna, amoniak,
parabeny, silikony, SLS a seria delicato dodatkowo nie zawiera parafenylenodiaminy (PPD) i pochodnych tego związku. Przy tym
Nutricolor Delicato charakteryzuje się inną kombinacją barwników i nie ma w składzie substancji zapachowych. Na tym polega
podstawowa różnica pomiędzy seriami.

Surowce naturalne:
LIOFILOWE KWASY OWOCOWE. Kwasy lipidowe stosowane w farbach Biokap uwalniają kwasy owocowe tylko na fragmentach skóry
najbardziej narażonych na podrażnienia spowodowane wysokim pH w trakcie nakładania. Dzięki działaniu polegającym na powolnym
uwalnianiu, wnikają głęboko we włosy, działając przeciwuczuleniowo i ochronnie na skórę głowy, gwarantując w ten sposób skuteczną
ochronę przed podrażnieniem i uczuleniem skóry. Uwalnianiem kwasów lipidowych sterują aktywatory enzymatyczne - lipazy, które
naturalnie występują na skórze.
PROTEINY ROŚLINNE (ryżowe, sojowe, owsiane, pszenne). Proteiny pszenne charakteryzują się właściwościami nawilżającymi
odżywiającymi, sojowe chronią włosy przed szkodliwymi wpływem środowiska, ryżowe nadają miękkości, a owies tworzy powłokę
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zmiękczającą i uelastyczniającą.
OLEJEK ARGANOWY BIO. Argonia to roślina rosnąca na naszej planecie już od prawie 80 milionów lat. Dziś występuje niemalże tylko na
południowo zachodnich terenach Maroka. Okres jej życia i wzrostu to prawie 200 lat. Znana głownie za sprawą swoich leczniczych oraz
kosmetycznych właściwości. Cenna nie tylko z powodu rzadkości występowania, ale również z powodu dużych nakładów potrzebnych
do wyprodukowania 1 L olejku. Olej arganowy jest najbogatszym we właściwości pielęgnacyjne olejem produkowanym obecnie na
świecie. Aż 80% jego objętości stanowią nienasycone kwasy tłuszczowe. Zawiera duże ilości Omega 6, fitosteroli oraz witaminy E. Olejek
arganowy ma właściwości łagodzące oraz uelastyczniające. Witamina E oraz fitosterole pomagają w regeneracji naskórka i łagodzą
objawy alergii. Posiadają właściwości antyzapalne i chroniące skórę. W efekcie nawilżają i wzmacniają włosy oraz pielęgnują skórę
głowy.
WYCIĄG Z WIERZBY. Farby BIOKAP Nutricolor zawierają kwas beta-alkoholowy, który pochodzi z wierzby i jest kwasem salicylowym
pełniącym wiele zróżnicowanych, ważnych funkcji kosmetycznych. Chroni włókna włosów przed utlenieniem wywoływanym przez
promieniowanie UV, gwarantując długotrwały efekt koloryzacji. Ponadto, zabezpiecza wiązania proteinowe między aminokwasami
keratyny sprawiając, że włosy stają się mocne, natomiast końcówki zabezpieczone przed rozdwajaniem. Efekt końcowy jest wyjątkowo
zadowalający: miękkie, lśniące i mocne włosy.
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