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BIOKAP NUTRICOLOR Szampon Odbudowujący, 200 ml
 

Cena: 34,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać Szampon

Producent BIOS LINE S.P.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Zniszczone włosy potrzebują szczególnego traktowania. Zazwyczaj przywrócenie im blasku oraz miękkości nie jest łatwe. Szampon
odbudowujący BIOKAP Nutricolor powstał po to, by zregenerować nawet najbardziej zniszczone farbowaniem, koloryzacją czy wysoką
temperaturą włosy.

Stworzony specjalnie do ochrony włosów farbowanych. Zawiera olejki eteryczne z rozmarynu i eukaliptusa oraz naturalny filtr UV, dzięki
któremu świeży kolor utrzymuje się dłużej. Odbudowuje strukturę włosów uszkodzonych procesem koloryzacji lub trwałą ondulacją.

Podobnie jak farba, szampon odbudowujący i odżywka odbudowująca BIOKAP Nutricolor pozbawione są najbardziej drażniących
substancji chemicznych tj. nikiel, parabeny, mieszanki aromatyczne MX-25, SLS. Zawierają natomiast 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.

Skuteczność tego szamponu płynie z natury. Bogactwo składników, olejki eteryczne z rozmarynu i eukaliptusa, naturalny filtr UV
zapewniają odbudowę struktury włosów nadwerężonych procesem koloryzacji lub trwałej ondulacji.

Ponadto szampon przedłuża efekt farbowania, dzięki temu możesz dłużej cieszyć się kolorem. Szampon idealnie nadaje się również do
włosów cienkich i delikatnych, dzięki niemu włosy staja się mocniejsze i łatwe do rozczesania. Jak wszystkie produkty Biokap także
szampon odbudowujący nie zawiera najbardziej drażniących i alergennych substancji takich jak nikiel, parabeny czy sztuczne mieszanki
aromatyczne MX-25 nie zawiera również SLS. To po prostu kolejny naturalny produkt Biokap. To kolejny Twój naturalny wybór jeśli
dbasz o swoje włosy.

Przeznaczenie:
Polecany dla włosów farbowanych, słabych i cienkich

Sposób użycia:
Nanieść niewielką ilość szamponu na włosy, masować przez ok minutę i spłukać wodą.
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Skład:
W formule szamponu zastosowano składniki pochodzenia roślinnego, dzięki czemu odnowa włosa odbywa się w sposób naturalny. W
składzie kosmetyku nie znajdziemy zatem niklu, parabenów, mieszanek aromatycznych MX-25, SLS. Są to najbardziej drażniące
elementy, które znajdują się w większości dostępnych na rynku kosmetykach. Efekt, jaki uzyskałoby się za ich pomocą, tutaj osiąga się
dzięki działaniu olejków eterycznych z rozmarynu i eukaliptusa. Szampon posiada naturalny filtr UV, który chroni włosy przed
szkodliwymi promieniami słonecznymi. Poza regeneracją uszkodzonej struktury włosa, kosmetyk przedłuża efekt koloryzacji. Zawiera
olejek arganowy, który odbudowuje włosy nadając im miękkość i blask.
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