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BIOKAP NUTRICOLOR DELICATO 9.3 Bardzo Jasny Złoty
Blond, 140 ml
 

Cena: 42,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 140 ml

Postać farba do włosów

Producent LAB PHARMA AGNIESZKA LEWANDOWSKA

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Koloryzacja, która nie robi krzywdy włosom, a jednocześnie jest delikatna dla wrażliwej skóry głowy? Tak, to możliwe! Farba BioKap
Delicato+ to propozycja dla pań, które chcą cieszyć się pięknym kolorem, ale z różnych powodów nie mogą stosować klasycznych farb
do koloryzacji. Jeśli więc twoje włosy i skóra głowy wymagają delikatnego traktowania, ta seria jest stworzona właśnie dla ciebie.

Delicato+ to farba do zadań specjalnych
Farba BioKap Delicato+ została stworzona dla kobiet, które nie mogą używać ogólnie dostępnych farb, a inne rodzaje koloryzacji okazały
się nieskuteczne. To produkt wyjątkowy pod każdym względem, przeznaczony dla skóry głowy najbardziej wrażliwej i wymagającej
specjalnego traktowania. Delicato+ to nowa seria Nutricolor od BioKap bez fenylenodiamin takich jak np. toluenodaminy. Tak jak inne
farby BioKap, nie zawiera amoniaku, niklu, substancji zapachowych, silikonów i parabenów. Jest w pełni bezpieczna, a jednocześnie
zapewnia trwałą koloryzację i pełne pokrycie siwych włosów. Farby Nutricolor Delicato+ dostępne są w 4 różnych odcieniach. Uwaga!
Seria BioKap Nutricolor Delicato+ jest przeznaczona tylko dla osób, które nie mogą stosować innych farb BioKap.

Skuteczność i delikatność w jednym
Marka BioKap od początku swojej działalności zwraca szczególną uwagę na jakość składników wykorzystywanych przy produkcji farb
do włosów. Dba o to, aby składniki roślinne pochodziły wyłącznie z kontrolowanych upraw i były uprawiane w sposób naturalny – bez
ingerencji nowych technologii. I tak też jest z farbami z linii BioKap Delicato+.

Większość składu stanowią tu wysokiej jakości aktywne wyciągi roślinne. Siłą farb BioKap jest unikalna formuła TRICOREPAIR, którą
tworzą lipofilowe kwasy owocowe dla ochrony skóry głowy, białko ryżowe dla odbudowy włosa oraz wyciąg z wierzby dla ochrony
koloru. W farbach z serii Delicato+ znajdziemy również bogactwo protein sojowych, pszennych i owsianych, dzięki którym włosy są
doskonale odżywione i nawilżone. Dla pełnego bezpieczeństwa w składzie Delicato+ znajdziemy także olejek arganowy o działaniu
przeciwzapalnym i łagodzącym objawy alergii. Farba BioKap Delicato+ to produkt testowany dermatologicznie.

Ważne! Kolorów z serii Delicato+ nie należy mieszać między sobą oraz z kolorami z innych serii. Ze względu na nową recepturę tych farb
i unikalną kompozycję składników kolor na włosach może w takim przypadku wyjść inny niż oczekiwany.
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