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BIOKAP NUTRICOLOR DELICATO Rapid 7.1 Szwedzki blond,
135 ml
 

Cena: 42,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 135 ml

Postać farba do włosów

Producent LAB PHARMA AGNIESZKA LEWANDOWSKA

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Trwałe i perfekcyjne pokrycie siwych włosów w zaledwie 10 minut? To możliwe dzięki rewolucyjnym farbom BioKap Delicato Rapid.
Produkty te zostały stworzone z myślą o kobietach zapracowanych i zabieganych, które nie mają czasu na tradycyjną wizytę u fryzjera, a
chcą cieszyć się pięknym kolorem włosów bez większego wysiłku i długiego oczekiwania na efekty.

BioKap Delicato Rapid – koloryzacja w 10 minut

Farba BioKap Delicato Rapid to produkt, który idealnie wpisuje się w potrzeby współczesnej kobiety. Posiada wszystkie właściwości
standardowych farb Nutricolor Delicato, ale czas koloryzacji wynosi tu zaledwie 10 minut. Efekty koloryzacji są trwałe i pozwalają na
uzyskanie niezwykle intensywnego koloru. To wszystko dzięki obecności liofilowych kwasów owocowych, które wnikają głęboko w
strukturę włosa i tym samym chronią kolor przed blaknięciem oraz wypłukiwaniem. W efekcie mamy zdrowo wyglądające włosy i piękny
kolor, który zachowuje swoją świetność przez długi czas.

Delicato Rapid – naturalnie piękna gama kolorów

Propozycja od BioKap zrewolucjonizowała polski rynek. Linia Delicato Rapid to 16 odcieni farb stworzonych z myślą o kobietach, które
pragną cieszyć się atrakcyjnym kolorem włosów bez żadnego ryzyka i wysiłku. Farby z tej serii, podobnie jak pozostałe produkty BioKap,
nie posiadają składników potencjalnie uczulających. Nie ma w nich sztucznych substancji zapachowych, amoniaku, niklu, kobaltu,
rezorcyny, parabenów, silikonów oraz silnie drażniącego PPD. Tym samym Farba BioKap Delicato Rapid stanowi idealne rozwiązanie dla
pań, które podczas tradycyjnej koloryzacji odczuwają dyskomfort, mają stwierdzoną alergię na PPD lub po prostu chcą lepiej zadbać o
swoje włosy i skórę głowy.

Skutecznie i bezpiecznie:
Chcesz cieszyć się pięknym i lśniącym kolorem, a jednocześnie pragniesz zadbać o bezpieczną koloryzację swoich włosów? Od teraz to
wszystko możesz mieć na wyciągnięcie ręki. Dermo farby BioKap Delicato Rapid to najlepsza odpowiedź na potrzeby kobiet. Idealnie
pokrywają siwe włosy i robią to w bardzo bezpieczny sposób.
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Działanie ochronne farb BioKap Delicato Rapid oparte jest na naturalnych właściwościach kompleksu TRICOREPAIR, w skład którego
wchodzą m.in. proteiny roślinne – owsiane, sojowe i ryżowe. Mają one działanie odżywcze i nawilżające, dzięki czemu farbowanie
włosów jest czymś więcej niż tylko zwykłym zabiegiem koloryzującym i staje się także zabiegiem pielęgnującym. Ważnym składnikiem
farb BioKap Delicato Rapid jest również wyciąg z wierzby, będący naturalnym filtrem UV oraz olejek arganowy o działaniu
przeciwzapalnym, który łagodzi objawy alergii.

Marka BioKap zwraca szczególną uwagę na jakość surowców wykorzystywanych przy produkcji farb do włosów. Wykorzystuje
wyłącznie te, które pochodzą z upraw kontrolowanych i były uprawiane w naturalny sposób bez ingerencji nowoczesnych technologii.
Farby BioKap Delicato Rapid poddawane są szczegółowym testom na każdym etapie produkcji. Posiadają odpowiednie testy
dermatologiczne i rekomendacje lekarzy dermatologów.

Zawartość opakowania:
W opakowaniu znajduje się tubka z kremem koloryzującym 50ml, butelka z emulsją Nutrifix 75ml, odżywka w szamponie 15ml, krem
ochronny na skórę 5ml, rękawiczki, peleryna ochronna.

Użycie każdej farby do włosów, niezależnie od marki, może spowodować reakcję alergiczną. Dlatego dokładnie przeczytaj ulotkę i
sprawdź jak przeprowadzić test skórny.
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