BIOKAP NUTRICOLOR BARVA ZA LASE
Dolgo obstojna barva za lase z naravnimi odtenki. Lase nahrani,
barva in krepi s Tricorepair in arganovim oljem iz biološke
pridelave.
Brez amonijaka, rezorcina in parabenov. Testirana na nikelj.
Dobro prekriva sive lase, brez curljanja, z dodanim zaščitnim
ogrinjalom.
Tricorepair je kompleks riževih proteinov z obnovitvenim
učinkom, izvlečka vrbe, ki ščiti barvo las in maščobnih sadnih
kislin, ki ščitijo lasišče tekom barvanja.
Vsebina:
1 tuba barvne kreme 50 ml - 1 plastenka Nutrifix razvijalec 75 ml, 1
vrečka zaščitne kreme za kožo 5 ml - 1 vrečka šampona z balzamom
za po barvanju 15 ml - navodilo za uporabo, 1 par zaščitnih rokavic
- zaščitno ogrinjalo za enkratno uporabo.
Nutricolor lase nahrani, barva in krepi. DERMATOLOŠKO
TESTIRANA.
POMEMBNO: BARVILA ZA LASE LAHKO POVZROČIJO
RESNE ALERGIJSKE REAKCIJE. PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE
NAVODILA. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah,
mlajših od 16 let. Začasni tatuji s črno kano lahko povečajo
tveganje za alergije. Ne barvajte si las, če:- imate izpuščaj na obrazu
ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, - ste kadarkoli
po barvanju svojih las že imeli reakcijo,- ste v preteklosti imeli
reakcijo na začasni tatu s kano. Barve ne uporabljajte za barvanje
trepalnic ali obrvi. Po nanosu barvo temeljito izperite iz las.
OPOZORILO - Izdelek vsebuje sestavine, ki lahko pri posameznih
osebah povzročijo draženje kože, zato je pred uporabo potrebno
narediti test prenašanja v skladu s priloženimi navodili. Izdelka ne
uporabljajte za barvanje trepalnic ali obrvi, saj le-to lahko povzroči
slepoto. Kot je navedeno v priloženih navodilih za uporabo je
potrebno 48 UR PRED UPORABO OBVEZNO NAREDITI
TEST PRENAŠANJA, TUDI ČE STE V PRETEKLOSTI ŽE
UPORABLJALI BARVE ZA LASE TEGA ALI KATEREGAKOLI
DRUGEGA PROIZVAJALCA.Barvna krema vsebuje fenildiamine
(toluendiamine). Nutrifix vsebuje vodikov peroksid. Izogibajte
se stiku z očmi in kožo. V primeru kontakta obilno izperite z
vodo. Uporabljajte priložene zaščitne rokavice ves čas rokovanja
z izdelkom. Razmerje za mešanje je 1+1,5 (barvna krema +
oksidant). Uporabljajte v dobro prezračevanem prostoru. Izdelka
ne vdihujte in ne zaužijte. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Izdelka
ne uporabljajte na otrocih. ZA ENKRATNO UPORABO.
Sestavine (ingredients): Navedene na embalaži
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