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Vitality's Espresso balsam koloryzująco - regenerujący do
włosów 200 ml (złoty)
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Odżywki do włosów

Producent FARMEN I.C.D S.P.A

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Z ESPRESSO już w 3 minuty uzyskasz kolor o jakim marzysz i zregenerujesz swoje włosy, a dzięki kompleksowi Keravit twoje włosy
będą odżywione, miękkie i lśniące. Dokładnie tyle, ile potrzeba, by wypić filiżankę kawy.

Składniki
AQUA / WATER, PROPYLENE GLYCOL, CETYL ALCOHOL, QUATERNIUM-87, CETRIMONIUM CHLORIDE, CETEARYL ALCOHOL,
BEHENTRIMONIUM CHLORIDE, STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE, QUATERNIUM-91, CETRIMONIUM METHOSULFATE,
POLYQUATERNIUM-4, HYDROXYETHYLCELLULOSE, DIMETHICONE, HYDROLIZED VEGATABLE PROTEIN PG-PROPYL SILANETRIOL,
CITRIC ACID, BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PARFUM/FRAGRANCE.
COLORANTS: BASIC BROWN 17, BASIC BLUE 99, BASIC YELLOW 57.

Charakterystyka

ESPRESSO to zabieg:
delikatny: bez amoniaku i wody utlenionej, doskonały dla włosów wrażliwych
szybki: zaledwie w 3 minuty, tyle, ile potrzeba, by napić się kawy i odświeżyć kolor
praktyczny: prosty w użyciu, stosowany po umyciu głowy jak balsam; może być stosowany na włosy naturalne,
farbowane lub z pasemkami; nie pokrywa odrostów
wszechstronny: ożywia kolor między zabiegami koloryzacji oraz regeneruje strukturę włosa
skuteczny: kwaśny odczyn pH powoduje przedostanie się pigmentu do głębokiej warstwy włosa, zamknięcie łusek i w
konsekwencji, niewiarygodny blask.

Zawarta formuła molekuł na bazie protein roślinnych Keravit odbudowuje i ożywia włosy, wzmacniając keratynę.
Specjalna formuła poprawia wchłanianie pigmentów farby i substancji aktywnych, wzmacnia działanie odżywcze i poprawia
miękkość włosów.
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Dzięki szczelnemu zamknięciu włosa, zapobiega podrażnieniom jego powłoczki.
Dodatkowo można dowolnie łączyć ze sobą kolory Espresso, przez co możemy osiągnąć niezliczoną paletę barw i odcieni.
Może powodować reakcje alergiczne. Nie używać do barwienia rzęs i brwi. Unikać kontaktu z oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu z
oczami przemyć obficie wodą.

Stosowanie

Po umyciu włosów szamponem i osuszeniu ręcznikiem nałożyć produkt na włosy przy pomocy jednorazowych rękawiczek,
uważając by nie dostał się na skórę.
Równomiernie rozczesać grzebieniem na całej długości włosów i pozostawić na 3 minuty.
Rozmasować i spłukiwać do momentu, kiedy woda będzie czysta.
Efekt koloryzacji utrzymuje się do 3-4 myć.
Jedno opakowanie wystarcza od 10 do 15 aplikacji w zależności od długości włosów.

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