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Phyto phytocolor 7 BLOND farba pielęgnacyjna do włosów z
pigmentami roślinnymi
 

Cena: 46,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Farby

Producent PHYTO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

PHYTOCOLOR to seria pielęgnacyjnych farb koloryzujących, których skład opiera się na roślinnych pigmentach. Każdy z 16
odcieni PHYTOCOLOR gwarantuje długotrwały i głęboki kolor z równoczesnym poszanowanie wrażliwej skóry głowy i włosów.
GŁĘBOKI, INTENSYWNY, NATURALNY KOLOR:

 Formuła oparta jest na unikalnej mieszance z pigmentami roślinnymi pozyskiwanymi z 5 roślin o właściwościach
koloryzujących (Kruszyna, Marzana barwierska, Nachyłek barwierski, Janowiec barwierski, Drzewo kampeszowe).
Wysoka zawartość naturalnych pigmentów, do 74% - w zależności od odcienia, zapewnia naturalny, intensywny,
nieblaknący kolor ze świetlistymi refleksami wzmacniającymi blask.

OCHRONA I KOMFORT WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY:
Wyciąg z kory Jujube i EpalineTM działają kojąco i nawilżająco, łagodząc uczucie dyskomfortu i redukując podrażnienia i
swędzenie.

PIELĘGNACJA, ODŻYWIENIE, BLASK:
Duet drogocennych olejków jojoba i monoï – pielęgnuje włókno włosa zapewniając głębokie odżywienie i przywracając
niezrównany blask.

JAK DOBRAĆ WŁAŚCIWY KOLOR?
JEŚLI TWOJE WŁOSY SĄ NATURALNE: Możesz dowolnie wybierać kolor zarówno identyczny z naturalnym, jaśniejszy,
jak i ciemniejszy od Twojego naturalnego odcienia, dopóki różnica między naturalnym odcieniem, a kolorem wybranym
nie będzie większa niż dwa tony.
JEŚLI TWOJE WŁOSY SĄ FARBOWANE: Nie możesz rozjaśnić włosów. Wyłącznie włosy niefarbowane mogą być
rozjaśniane bez uprzedniej dekoloryzacji. Wybierz odcień identyczny z Twoim kolorem lub jeden z odcieni do 2 tonów
ciemniejszy od obecnego koloru. Jeżeli masz wątpliwości co do koloru - wybierz jaśniejszy z kolorów nad którymi się
zastanawiasz. Łatwiej będzie Ci później ewentualnie pogłębić czy przyciemnić uzyskany odcień.
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OPAKOWANIE ZAWIERA:
Krem koloryzujący 50 ml
Balsam aktywujący 50 ml
1 Maskę chroniącą kolor 12 ml

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