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COLOR & SOIN FARBA DO WŁOSÓW 7N 135ml
 

Cena: 35,94 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 135 ml

Postać FARBA

Producent GM CONSULTING

Opis produktu
 

COLOR & SOIN FARBA DO WŁOSÓW 7N 135 ML

**Wskazania:**

Najwyższej jakości farby do włosów, przeznaczone do ich trwałej koloryzacji.

**Opis działania:**

Color & Soin - to trwała farba do włosów, która już od pierwszego użycia barwi 100% siwych włosów, a także chroni je i pielęgnuje.
Została przetestowana w ramach kontroli dermatologicznej. Produkt został opracowany z uwzględnieniem natury włosów, minimalizuje
podrażnienia skóry i ryzyko wystąpienia alergii. Ponadto, dzięki białkom roślinnym i olejkom eterycznym, Color & Soin powoduje, że
włosy błyszczą, są puszyste
i miękkie.

**Sposób użycia:**

Przed przystąpieniem do koloryzacji osłoń ramiona ręcznikiem,aby uniknąć zabrudzenia ubrania i przygotuj zegarek w celu
kontrolowania czasu do spłukania farby. Załóż dołączone rękawiczki.
Całą zawartość żelu koloryzującego Color&Soin dodaj do aplikatora zawierającego czynnik utrwalający.
Zamknij dokładnie aplikator i mocno wstrząśnij,aż do uzyskania jednorodnej mieszanki.
Następnie odkręć końcówkę aplikatora i natychmiast nałóż mieszankę na włosy.
Nakładać wyłącznie na suche włosy.
Nakładanie farby na całą długość włosów/pierwsze farbowanie.
Aby równomiernie rozprowadzić farbę,podziel włosy grzebieniem na cztery części i ostrożnie nałóż mieszankę u nasady włosów.
Następnie rozprowadź produkt wzdłuż całej długości włosów. Aby uzyskać optymalny rezultat, zaleca się wykorzystanie całej
przygotowanej mieszanki koloryzującej. Delikatnie masuj włosy w celu spienienia i równomiernego rozprowadzenia produktu, a
następnie pozostaw go na nich na 35 do 40 minut(dłużej jeśli masz siwe włosy,które są trudniejsze do pokrycia kolorem.
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Nakładanie farby tylko na odrosty
Aby odświeżyć kolor włosów wcześniej farbowanych,nałóż mieszankę najpierw na odrosty i pozostaw ją na 25 minut. Następnie
rozprowadź mieszankę na całości włosów i pozostaw na kolejne 10 minut.
Tuż przed spłukaniem polej włosy niewielką ilością ciepłej wody i spień mieszankę,masując delikatnymi,kolistymi ruchami.
Po spłukaniu, trwającym do momentu,gdy spływająca woda będzie czysta, nałóż balsam Color&Soin (dołączony w opakowaniu) aby
ustabilizować kolor włosów.
Delikatnie masuj włosy przez około 2 minuty. Następnie spłucz obficie letnią wodą.

**Składniki:**

Kasztanowy blond (7N): oleamina PEG-2, AQUA PURIFICATA, kokamid DEA,alkohol etylowy, glikol propylenu, etanoloamina, kwas
oleinowy,siarczan sodu, TETRASODIUM EDTA, hydrolizowane białka roślinne (pszenica zwyczajna, soja, kukurydza, owies zwyczajny), 
izoaskorbinian sodu, p-fenylenodwuamina, 2-METYLOrezorcyna, 4-chlororezorcyna, siarczan
2-AMINO-4-HYDROksYETYLoAMINOANIzolu, m-AMINOfENOL.
Utrwalacz: AQUA PURIFICATA (woda destylowana), nadtlenek wodoru, alkohol cetylowy, alkohol cetearylowy, LAURETH-3, CETEA-
RETH-20, siarczan oksykinoliny.
Balsam: AQUA PURIFICATA (woda destylowana), QUATERNIUM-83, ROSMARINUS OFFICINALIS (olejek rozmarynowy), mocznik
IMIDAZOLIDINYLowy, EUCALYPTUS GLOBULUS (olejek eukaliptusowy).

**Wielkość opakowania:**

135 ML

**Producent:**

COLOR & SOIN
ul. Stanisława Lentza 35
02-956 Warszawa

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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