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Indus Valley ziołowa farba z henną - JASNY BRĄZ (100%
ekologiczna) 120 g
Cena: 26,49 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

120 g

Postać

Farby

Producent

EKO DYSTRYBUTOR

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Opis produktu
Składniki
Certified Organic Chamomile, Certified Organic Rubia Cardifolia, Certified Organic Indigo leaves, Certified Organic henna leaves, Certified
Organic Cassia Leaves, Certified Organic Amla, Certified Organic Fenugreek seeds, Certified Organic Brahmi Leaves.
Charakterystyka
2 w 1: naturalna koloryzacja i intensywna pielęgnacja!
W jej wyjątkowy skład wchodzą jedynie zioła pochodzące z organicznych, ekologicznych upraw w Dolinie Indusu.
Nie ma w nich żadnych substancji chemicznych, zwłaszcza amoniaku, parabenów, p-fenylenodiaminy, metali ciężkich,
nadtlenków, które często znajdują się w komercyjnych farbach do włosów. Zapewniają świetne pokrycie siwych włosów,
podkreślenie naturalnego koloru włosów oraz odświeżenie koloru ostatniego farbowania. Ponadto są delikatne dla skóry głowy nie wysuszają jej.
Co więcej - odżywiają włosy, nadają im blasku, nawilżają, dodają objętości, ograniczają rozdwajanie końcówek oraz zapewniają
trwały i naturalny efekt kolorystyczny. To wszystko i wiele więcej dzięki doskonałemu składowi opierającemu się na mocy
czystych ziół.
Uwaga: Ziołowe farby 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 znajdują się głównie zioła, farby 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,

Plik wygenerowano: 28-05-2022

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31
są bezpieczne dla wrażliwej skóry, nie uczulają,
są testowane dermatologicznie,
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,
długo utrzymują się na włosach: nawet do 4 tygodni,
kolor znika z włosów stopniowo, dzięki czemu odrosty są trudne do zauważenia,
doskonale pokrywają siwe włosy.
Zioła używane w farbach ziołowych Indus Valley:
Rumianek (Matricaria Chamomilla): proszek z kwiatów tej rośliny rozjaśnia włosy, a także zawiera apigeninę, która
nadaje włosom kolory od złotego po żółty.
Indygowiec (Indigofera Tinctoria): barwnik kadziowy pozyskiwany z suszonych liści indygowca; zawiera indygokarmin,
który nadaje włosom kolory od zielonego po błękit.
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.
Marzana sercolistna (Rubia Cordifolia): barwnik zawierający hydroxyantrachinon pozyskiwany jest z korzenia i kory
marzany, a włosom nadaje kolory od różowego po czerwony.
Amalaka (Emblica Officinalis): dodaje włosom objętości i blasku. Może dodawać włosom złotego odcienia.
Bakopa (Bacopa Monnieri): dodaje włosom zdrowia oraz poprawia pamięć.
Kozieradka (Trigonella Foenum Graecum): przyciemnia włosy i stymuluje ich wzrost.
Strączyniec (Cassia Ariculata): taniny występujące w jego korze i liściach pomagają w utrzymywaniu się koloru na
włosach.
Zawartość opakowania: 2 saszetki z farbą, czepek, rękawiczki wielorazowego użytku, pędzel do koloryzacji, ulotka z instrukcją w
języku polskim.
Stosowanie
Aby upewnić się co do efektu koloryzacji, zaleca się wykonanie testu na kosmyku włosów - szczegółowe instrukcje dostępne są w ulotce
dołączonej do opakowania.
Na umyte, suche i podzielone na pasma włosy nałóż wcześniej przygotowaną mieszankę koloryzującą zgodnie z instrukcją dołączoną
do opakowania. Wetrzyj mieszankę farbującą w każde pasmo włosów, zaczynając od skóry głowy, a na końcówkach kończąc. Powtarzaj
tę czynność z każdym kolejnym pasmem włosów, aż wszystkie będą dobrze pokryte. Po nałożeniu farby przykryj włosy czepkiem
dołączonym do opakowania i odczekaj 30 - 45 minut. Po tym czasie sprawdź efekt koloryzacji - jeżeli jest zadowalający, spłucz nadmiar
farby i wysusz włosy.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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