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ZESTAW - HairWonder ekofarba średni blond 7 +
Szampon po koloryzacji blond
Cena

72,80 zł

Cena poprzednia

75,80 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
HairWonder - Odżywka koloryzująca - średni blond 7 100ml + Szampon po koloryzacji blond

Odżywka koloryzująca
Pierwsze trwałe farbowanie włosów bez amoniaku, które intensywnie barwi, chroni, odżywia i wzmacnia włosy w 1 zabiegu. 9 certyfikowanych
składników organicznych chroni strukturę włosów i zapewnia włosom optymalną pielęgnację i olśniewający połysk.
Zapobiega blaknięciu kolorów, wzmacnia strukturę włosów i chroni kolor przed promieniowaniem UV. Organiczny olej arganowy, Phytokeratin &
Provitamin B5 wzmacnia włosy, nadaje im świetny połysk i odżywia od nasady aż po końcówkę.

Wolne od parabenów, nie testowane na zwierzętach.

Skład
Olej arganowy, pantenol, rozmaryn, chmiel, melisa, Asplathus, rumianek, kasja, żeń-szeń, zielona herbata, białko sojowe, białko pszenicy

Zastosowanie:
Zastosuj do suchych włosów, pozostaw na 30 minut, na grubych, mocnych lub szarych włosach pozostaw przez 5-10 minut, dla odcienia
jasnego blond używać maksymalnie 45 minut, opakowanie jest wystarczające dla włosów długich do ramion. W przypadku włosów bardzo
długich należy użyć dwóch paczek.

Produkty są w pełni bezpiecznie i mogą być stosowane przez:
> alergików,
> kobiety w ciąży oraz karmiące,
> osoby po chemioterapii

Dodatkowe zalety produktu:
> Idealnie pokrywa szarości, utrzymując efekt od 6 do 8 tygodni
> Łatwe w użyciu o kremowej konsystencji
> Ekofarba pokrywa 1 odcień jaśniejszy włosów 2 odcienie ciemniejsze.

wygenerowano w programie shopGold

> Po farbowaniu mamy świeży i miły zapach

Dlaczego farby do włosów bez amoniaku są wskazane?
☘️ Działanie farby bez amoniaku i reakcje zachodzące podczas samego procesu farbowania są takie same.
☘️ Zaletą farb z solami amonowymi zamiast amoniaku jest praktycznie brak zapachu i niepodrażnianie skóry
☘️ Amoniak jest bardzo toksyczny i na pewno jest szkodliwy dla zdrowia. Duże jego stężenie zabije człowieka w kilka minut.
☘️ Farby bez amoniaku sprawia, że kolor jest bardziej błyszczący, a włosy mniej porowate.
Szampon po koloryzacji
Łagodny szampon z certyfikatem Ecocert do włosów farbowanych. Wzbogacony o 9 certyfikowanych ekologicznych składników, w tym zielonej
herbaty i Rooibos. Nawilża włosy i zapewnia długotrwałe nawilżenie, 99,35% składników naturalnych

Wyciąg z cykorii, olej z nasion jojoby, ekstrakt z szyszek chmielu, ekstrakt z kwiatów rumianku, ekstrakt z Rooibos, ekstrakt z liści zielonej
herbaty, ekstrakt z liści rozmarynu, ekstrakt z liści senesu, ekstrakt z liści melisy, wyciąg z korzenia żeń-szenia
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