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Indus Valley henna do włosów - JASNY BRĄZ (100%
ekologiczna) 100 g
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 g

Postać Farby

Producent EKO DYSTRYBUTOR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
Indigofera Tinctoria leaf powder, Lawsonia Inermis leaf powder, Cassia Auriculata leaf powder.

Charakterystyka

Pogłębienie naturalnego koloru i lśniące, odżywione włosy! Doskonała kuracja pielęgnująca dla zniszczonych włosów.
W jej wyjątkowy skład wchodzą jedynie henna i zioła pochodzące z organicznych, ekologicznych upraw w Dolinie Indusu.
W hennach Indus Valley nie ma żadnych substancji chemicznych, zwłaszcza amoniaku, parabenów, p-fenylenodiaminy, metali
ciężkich, nadtlenków, które często znajdują się w komercyjnych farbach do włosów.
Wszystkie henny Indus Valley doskonale dbają o włosy. Nie tylko wypełniają uszkodzenia włosa nadając mu blasku, objętości i
witalności, ale także nie zaburzają harmonii skóry głowy.
Henny do włosów Indus Valley nie zawierają chemicznych rozjaśniaczy, nie rozjaśniają włosów.
Co czyni ziołowe farby Indus Valley wyjątkowymi?

Są bezpieczne, ekologiczne i organiczne (certyfikaty EcoCert oraz USDA), zioła wchodzące w skład farb uprawiane są w
czystym, nieskażonym środowisku Doliny Indusu - to przewaga nad innymi nie certyfikowanymi farbami na bazie ziół i
henny, które mogą zawierać metale ciężkie i pestycydy, dzięki temu, że w składzie znajduje się henna wzbogacona o
dobroczynne zioła, henny Indus Valley odżywiają i wzmacniają włosy na wiele różnych sposobów:
pomagają w regeneracji rozdwojonych końcówek,
harmonizują skórę głowy,
ograniczają łupież i wypadanie włosów,
nawilżają suche włosy,
poprawiają objętość włosów i stymulują ich wzrost, nadają blasku i gładkości,
są bezpieczne dla wrażliwej skóry, nie uczulają,
są testowane dermatologicznie,
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nie zawierają amoniaku, p-fenylenodiaminy, metali ciężkich, nadtlenków, parabenów i innych szkodliwych substancji
chemicznych,
są bezpieczne dla kobiet w ciąży i karmiących piersią,
są biodegradowalne i bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Zioła używane w farbach ziołowych Indus Valley:
Krzew hennowy (Lawsonia Inermis): jest doskonałym barwnikiem podstawowym używanym przez wieki jako kosmetyk,
zwłaszcza przy pielęgnacji włosów. W suszonych liściach znajduje się aktywny komponent koloryzujący, lawson - nadaje
włosom kolory od pomarańczowego po czerwony.
Indygowiec (Indigofera Tinctoria): barwnik kadziowy pozyskiwany z suszonych liści indygowca; zawiera indygokarmin,
który nadaje włosom kolory od zielonego po błękit.
Strączyniec (Cassia Ariculata): taniny występujące w jego korze i liściach pomagają w utrzymywaniu się koloru na
włosach.

Zawartość opakowania: 100g farby na bazie henny, para rękawiczek, czepek, instrukcja w języku polskim.

Stosowanie
Aby upewnić się co do efektu koloryzacji, zaleca się wykonanie testu na kosmyku włosów - szczegółowe instrukcje dostępne są w ulotce
w języku polskim dołączonej do opakowania.
Dodaj do ciepłej wody wymaganą ilość Henny Indus Valley, aby otrzymać konsystencję gęstej pasty. Zwilż swoje włosy wodą i nałóż
pastę przy pomocy grzebienia, pasmo po paśmie. Pozostaw pastę na włosach przez 30 do 45 minut. Dokładnie spłucz wodą.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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