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Orientana Bio Henna naturalna roślinna farba do włosów
długich - karmelowy brąz 100 g
 

Cena: 41,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 g

Postać Farby

Producent ORIENTANA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp
Orientana to polska marka kosmetyków naturalnych stworzonych na bazie roślin azjatyckich oraz w oparciu o wiedzę i kulturę Azji.
Nasze kosmetyki nie zawierają szkodliwej chemii oraz niedozwolonych substancji pochodzenia zwierzęcego. A co najważniejsze nie są
testowane na zwierzętach!

Orientana wierzy, że zdrowy, cudownie promienny i piękny wygląd wspierają kosmetyki naturalne!

Składniki

Indigofera Tinctoria (Indygowiec) – sproszkowane barwiące części roślinne indygowca barwiańskiego
Lawsonia Inermis (Henna) – sproszkowane barwiące liście lawsonii bezbronnej
Emblica Officinalis (Amla) – sproszkowana agrest indyjski nadający włosom połysk, przyspieszający wzrost, zapobiegający
siwieniu
Eclipta Alba (Bhringraj) – stymuluje wzrost włosów
Azadirachta Indica (Neem) – działa przeciwzapalnie
Bacopa Monieri (Brahmi) – skutecznie hamuje wypadanie włosów i łagodzi problemy skórne
Acacia Concinna (Shikakai)- zmiękcza i wygładza
Bio Henna nie zawiera chemicznych wzmacniaczy koloru, barwników, pigmentów środków konserwujących, dodatków
zapachowych i aromatów. Nie zawiera 3-nitro-p-hydroxyethylaminophenolu.

Charakterystyka

BIO HENNA to 100% naturalna ziołowa farba do koloryzacji i pielęgnacji włosów. Uzyskasz kolor od jasnego do średniego brązu
w ciepłym odcieniu.
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BIO HENNA nie zawiera żadnych składników chemicznych. Składa się jedynie z roślin znanych w Indiach ze swoich właściwości
barwiących oraz pielęgnujących. Dzięki naturalnym składnikom nie niszczy włosów, a nabłyszcza je, odżywia i wzmacnia.
W zestawie jednorazowe rękawiczki i czepek.
DZIAŁANIE:

trwale koloryzuje,
podkreśla naturalny odcień włosów,
odżywia włosy i nadaje im objętość,
zapewnia miękkie i lśniące włosy
pomaga w zachowaniu zdrowej skóry głowy
korzystnie wpływa na porost włosów

Stosowanie
1. Wymieszaj proszek z ciepłą wodą (ok. 50C) w ceramicznej lub szklanej miseczce aż do uzyskania konsystencji gęstej pasty.
2. Umyj włosy szamponem Orientana i osusz ręcznikiem.
3. Nałóż rękawiczki ochronne, zabezpiecz ubranie przed zabrudzeniem.
4. Równomiernie rozprowadź przestudzoną mieszankę na umyte, lekko wilgotne włosy (od nasady aż po same końce).
5. Załóż czepek ochronny i pozostaw BIO HENNĘ na włosach na ok. 2 godziny
6. Spłucz dokładnie włosy ciepłą wodą. Przez 48h nie używaj szamponu, odżywek ani środków do stylizacji włosów.

Ostateczny kolor włosy uzyskają 2 dni od koloryzacji.
UWAGA! Jeśli masz bardzo jasne, rozjaśniane chemicznie lub całkowicie siwe włosy przetestuj na jednym paśmie włosów przed
pierwszym użyciem!

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