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BIOKAP NUTRICOLOR DELICATO 4.0 Brąz, 140 ml
 

Cena: 42,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 140 ml

Postać farba do włosów

Producent LAB PHARMA AGNIESZKA LEWANDOWSKA

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Piękny kolor, a jednocześnie zdrowe, lśniące i zadbane włosy? Teraz to możliwe, dzięki dermo farbom BioKap Delicato. Produkty te
zapewnią ci bezpieczną koloryzację i skutecznie odżywią twoje włosy. Farba BioKap Delicato idealnie pokrywa siwe włosy i nadaje im
piękny kolor, a jednocześnie ich nie obciąża, co jest zasługą starannie dobranego, naturalnego składu. Produkty marki BioKap są wolne
od amoniaku, parabenów, silikonów, PPD oraz pochodnych tego związku.

BioKap Delicato – kolorowa delikatność
Farby BioKap z linii Delicato dedykowane są paniom, które ze względów zdrowotnych nie mogły poddawać włosów koloryzacji i cieszyć
się ich nowym odcieniem. To także idealne farby dla kobiet ze stwierdzoną alergią na PPD. Seria Delicato nie zawiera tego składnika w
swoim składzie. Nie zawiera też jego pochodnych i tym samym minimalizuje ryzyko podrażnień. Ponad 90% składu farby Delicato to
składniki naturalne. Do dyspozycji kobiet jest aż 14 pięknych odcieni, które skutecznie kryją siwe włosy i zapewniają spektakularne efekty
koloryzacji.

Naturalnie i bezpiecznie
BioKap to marka, która zwraca uwagę na jakość surowców wykorzystywanych do produkcji farb. Dba o to, aby wszystkie składniki
roślinne pochodziły z kontrolowanych upraw i były uprawiane w naturalny sposób. Każda farba BioKap Delicato poddawana jest testom
na poszczególnych etapach produkcji. Wszystkie posiadają testy dermatologicznie. Farby BioKap to produkty pozbawione substancji
potencjalnie uczulających i drażniących. Są wolne od amoniaku, niklu, kobaltu, alkoholu, sodu, silikonów, parabenów, PPD oraz
rezorcyny. Nie ma w nich składników, które nie są dopuszczone do stosowania przez UE.

Farby BioKap zawierają bogaty wachlarz składników naturalnych. W ich składzie odnajdziemy bogactwo protein: sojowych, pszennych,
owsianych, ryżowych. To właśnie dzięki nim włosy poddawane koloryzacji pozostają doskonale odżywione i nawilżone. Farby BioKap
zawierają również 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. Posiadają też wyciąg z wierzby – naturalny filtr
UV oraz olejek arganowy o działaniu przeciwzapalnym, który łagodzi objawy alergii.
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