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BIOKAP NUTRICOLOR Odżywka odbudowująca, 200 ml
 

Cena: 34,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać krem

Producent LAB PHARMA AGNIESZKA LEWANDOWSKA

Opis produktu
 

Odżywka odbudowująca to doskonałe rozwiązanie by zregenerować włosy zniszczone częstą koloryzacją i trwałą ondulacją. Roślinne
wyciągi sprawiają, że struktura włosów zostaje odbudowana, końcówki włosów nie rozdwajają się, a włosy lśnią zdrowym blaskiem.

Ta odżywka to idealne uzupełnienie szamponu odbudowującego. Można ją stosować niezależnie, ale w połączeniu z szamponem
wzmacniamy jej działanie i zapewniamy włosom podwójne wspomaganie w odbudowie ich zniszczonej struktury procesem koloryzacji
czy trwałej ondulacji. Ponadto jej zadaniem jest przedłużać efekt koloryzacji. Przeznaczona jest specjalnie do odżywienia włosów
farbowanych. Olejki z rozmarynu i eukaliptusa skutecznie odbudowują strukturę włosa a filtr UV chroni przed wypłukaniem się koloru.
Odpowiednia jest także dla włosów przesuszonych lub po trwałej ondulacji.

Nadaje się również do włosów delikatnych i cienkich sprawiając, że stają się mocniejsze i zarazem łatwe do rozczesania. Zawiera olejki
eteryczne z rozmarynu i eukaliptusa oraz naturalny filtr UV. Bezproblemowo rozprowadza się na włosach, nie spływa z nich. To idealna
codzienna odżywka. Dodaje włosom blasku, gładkości i sprawia, że dzięki niej włosy lepiej się układają, nie puszą się i są
zdyscyplinowane. Co ważne, stosowana tuż przy skórze głowy w żaden sposób jej nie podrażnia.

W formule odżywki nie zastosowano drażniących substancji, mogących wywoływać uczulenia i podrażnienia – parabenów, niklu,
mieszanki aromatycznej MX-25, SLS, SLES. Dzięki temu kosmetyk może być stosowany również przez osoby, które posiadają
szczególnie wrażliwą skórę oraz skłonności do alergii.

Podobnie jak farba, szampon odbudowujący i odżywka odbudowująca BIOKAP pozbawione są najbardziej drażniących substancji
chemicznych tj. nikiel, parabeny, mieszanki aromatyczne MX-25, SLS, SLES. Zawierają olejki eteryczne z rozmarynu i eukaliptusa oraz
naturalny filtr UV. Odbudowują strukturę włosów uszkodzonych procesem dekoloryzacji lub trwałą ondulacją. Ponadto ich zadaniem jest
przedłużać efekt koloryzacji. Nadają się również do włosów delikatnych i cienkich sprawiając, że stają się mocniejsze i zarazem łatwe do
rozczesania.
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