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Phyto, PhytoColor, farba do włosów, 4.77 kasztan brąz, 50ml
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ALES GROUPE

Opis produktu
 

PHYTO, ekspert w koloryzacji włosów stworzył pierwszą niezawierającą amoniaku linię produktów do trwałej koloryzacji z roślinnymi
pigmentami, która łączy w sobie skuteczną koloryzację, podkreśla piękno włosów i jest łagodna dla skóry głowy.

Formuła PHYTOCOLOR została wzbogacona o unikalną mieszankę pigmentów roślinnych z pięciu roślin barwiących, starannie
wyselekcjonowanych ze względu na wyjątkową siłę zawartych w nich pigmentów. Ich wysokie stężenie w bazie koloryzującej, aż do
74% w zależności od odcienia, zapewnia intensywny, naturalny kolor podkreślony świetlistymi refleksami i sprawia, że blask staje się
jeszcze bardziej wyrazisty. Kolor nie blaknie i pokrywa 100% siwych włosów już od pierwszej aplikacji.

Unikalna formuła oparta na mieszance z pigmentami roślinnymi pozyskiwanymi z 5 roślin o właściwościach koloryzujących:

kruszyna
marzana barwierska
nachyłek barwierski
janowiec barwierski
drzewo kampeszowe

Trwała koloryzacja włosów z pigmentami roślinnymi, bez amoniaku, bez PPD, bez rezorcyny. Naturalny, intensywny, nieblaknący kolor ze
świetlistymi refleksami wzmacniającymi blask.

Wyciągi 100% roślinne:

olej monoi i olej jojoba - duet, którego synergistyczne działanie zapewnia pielęgnację i jednoczesną ochronę włókna włosów.
ekstrakt z kory jujube i Epaline - połączenie składników roślinnych o działaniu łagodzącym, redukującym swędzenie, tworzących
na skórze głowy otulający ochronny film.
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Właściwości

Formuła PHYTOCOLOR została wzbogacona o unikalną mieszankę pigmentów roślinnych z pięciu roślin barwiących, starannie
wyselekcjonowanych ze względu na wyjątkową siłę zawartych w nich pigmentów. Ich wysokie stężenie w bazie koloryzującej, aż do 74%
w zależności od odcienia, zapewnia intensywny, naturalny kolor podkreślony świetlistymi refleksami i sprawia, że blask staje się jeszcze
bardziej wyrazisty. Kolor nie blaknie i pokrywa 100% siwych włosów już od pierwszej aplikacji. 

Sposób użycia

PRAKTYCZNA APLIKACJA: na suche, nieumyte włosy

przypadek nr 1: włosy, które nie były wcześniej farbowane: nałożyć mieszankę u nasady włosów, a następnie rozprowadzić
resztę produktu na całe włosy. Pozostawić na 30 minut.
przypadek nr 2: farbowanie odrostów na włosach już wcześniej koloryzowanych: nanieść mieszaninę wyłącznie u nasady
włosów i pozostawić na 20 minut. Następnie rozprowadzić resztę produktu na całej długości włosów oraz ich końcówkach.
Pozostawić na 10 minut.

Aby zachować trwałość koloru i jego blask na dłużej, należy zastosować pełny rytuał pielęgnacyjny PHYTOCOLOR.

 

 

 

Opakowanie zawiera

1 balsam aktywujący 50ml, 
1 krem koloryzujący 50ml, 
1 Phyto Color maska chroniąca kolor 12ml, 
1 para rękawiczek, 
1 instrukcja.

Ważne informacje

Należy bezwzględnie wykonać test alergiczny 48 godzin przed każdym użyciem
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