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Color and Soin farba do włosów 

wszystkie kolory

Cena brutto: 38,80 PLN

Farby Color&Soin ?, powstały z doskonałej kombinacji francuskiej technologii produkcyjnej i mocy naturalnych składników aktywnych

szanujących naturalną strukturę Twoich włosów, dostarczając im siłę, piękno i blask na jakie zasługują.

Są to najwyższej jakości farby do włosów, przeznaczone do ich trwałej koloryzacji. Już od pierwszego użycia barwią je w 100% chroniąc je i

pielęgnując.

Color&Soin zostały przetestowane w procesie kontroli dermatologicznej. Dzięki formule pozbawionej m. in. amoniaku, parabenów, rezorcyny

i silikonów idealnie nadają się dla osób z wrażliwą skórą głowy i ze skłonnościami do alergii.

Wykorzystanie w składzie farb kompleksu proteinowo- oleinowego ma na celu ochronę włosa podczas procesu farbowania jak i również jego

nawilżenie,nadanie mu jędrności i blasku.

Farby Color&Soin zawierają bardzo wysokie stężenie czystego barwnika(99%), dzięki temu pokrywają 100% siwych włosów.

Color&Soin to maksimum komfortu dla użytkownika ? produkty łatwe w aplikacji oraz bez nieprzyjemnego, ostrego zapachu. Odporne na

działanie promieni UV i chloru

W rezultacie: Włosy, pełne zdrowia i koloru, który pozostaje świeży i promienny przez długi czas po zastosowaniu farby. Color&Soin jest

twoim prawdziwym sprzymierzeńcem w trosce o piękne i zdrowe włosy.

Odkryj bogata paletę 31 odcieni, gdzie każdy kolor jest głęboki, intensywny i promienny. Od hebanowej czerni po jasny popielaty blond, od

najbardziej naturalnych po najbardziej intensywne. Znajdź odcień dla siebie.

Walory zdrowotne

Większość dostępnych na rynku farb do włosów niestety zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje chemiczne, które powodują uczulenia,

niszczą strukturę włosów oraz barierę lipidową skóry głowy. Lekarze odnotowują systematyczny wzrost liczby osób, u których występuje

reakcja alergiczna po koloryzacji włosów.

Badania przeprowadzone przez Johna P. McFaddena z londyńskiego Instytutu Dermatologii im. Św. Jana oraz Iana R. White'a ze szpitala Św.

Tomasza w Londynie potwierdzają skalę problemu. Wykazały one, że w ciągu sześciu lat ponad dwukrotnie wzrosła liczba przypadków

reakcji alergicznych na farby do włosów.

Z uwagi na to z farb Color&Soin wyeliminowano najbardziej szkodliwe i alergizujące substancje chemiczne takie jak:

?amoniak, który niszczy włosy i sprawia, że są przesuszone, słabe i łamliwe oraz odpowiedzialny jest za drażniący zapach farby

?rezorcyna, która powoduje alergie i uczulenia , podrażnia skórę głowy

?parabeny, które mogą działać rakotwórczo jak i również wywoływać podrażnienia i alergiczne stany zapalne skóry

?perfumy i sztuczne substancje zapachowe, które wykazują silnie działania alergizujące

?nikiel, który wykazuje działanie alergizujące i rakotwórcze

?hydrochinon ,który na skórę głowy działa wysoce drażniąco, wysusza i uszkadza tkanki,

?silikon, który powoduje zatykanie porów skóry i obciążanie włosów

?SLS, który silnie wysusza i podrażnia skórę głowy, w nadmiarze często wywołuje swędzenie, wysypki i uczulenia oraz łamliwość i

rozdwajanie włosów
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W farbach Color&Soin te najbardziej drażniące i alergenne substancje zastąpiono tzw. fito składnikami, będącymi proteinami roślinnymi:

?pszenicy - regenerują strukturę włosa i nawilżają

?owsa - odżywiają włosy

?kukurydzy - posiadające właściwości nawilżające

?soi - odbudowują i rekonstruują włos

Olejkami eterycznymi:

?z rozmarynu, które wspomagają wzrost i pielęgnację włosów oraz nadają im piękny, jedwabisty połysk, odżywiają je i ograniczają

nadmierne przetłuszczanie

?z eukaliptusa, które wzmacniają barierę lipidową skóry ? właściwości kojące i odświeżające

Olejkiem roślinnym z kokosa, który łagodzi podrażnienia, wzmacnia włosy od nasady oraz pielęgnuje suche i zniszczone włosy.

Dzięki powyższym walorom zdrowotnym farby Color&Soin przeznaczone są dla wszystkich osób, które pragną cieszyć się

zdrowiem i pięknem swoich włosów. Ze względu na swoją delikatną formułę zalecane są szczególnie dla tych, u których

występują reakcje alergiczne na tradycyjne farby do włosów.

Color & Soin - to trwała farba do włosów, która już od pierwszego użycia barwi 100% siwych włosów, a także chroni je i pielęgnuje. Została

przetestowana w ramach kontroli dermatologicznej. Produkt został opracowany z uwzględnieniem natury włosów, minimalizuje podrażnienia

skóry i ryzyko wystąpienia alergii. Ponadto, dzięki białkom roślinnym i olejkom eterycznym, Color & Soin powoduje, że włosy błyszczą, są

puszyste i miękkie.

Opakowanie zawiera:

1. butelkę farby do włosów z ekstraktami roślin o pojemności 60 ml

2. butelkę utrwalacza o pojemności 60 ml

3. saszetkę balsamu do włosów o pojemności 15 ml

4. parę rękawiczek ochronnych

5. ulotkę

Oferta dotyczy jednej sztuki farby.

Paletę kolorów oraz więcej informacji można zobaczyć na stronie http://www.colorsoin.pl

Zachęcamy również do zakupu dedykowanych szamponów i balsamu Color&Soin dostępnych na pozostałych aukcjach.

PALETA KOLORÓW:

1N - hebanowa czerń

3N - ciemny szatyn

4N - szatyn naturalny

5N - jasny szatyn

6N - ciemny blond

7N - blond orzech laskowy

8N - blond pszeniczny

9N - blond miodowy

10N - blond platynowy

4B - kasztanowy brąz

5B - brąz czekolada

6B - brąz kakao

5G - jasnozłocisty szatyn

6G - złocisty ciemny blond

7G - złocisty blond

8G - złocisty jasny blond

8V - wenecjański blond

2A - brąz lazurowy

4A - brąz zimny

8A - popielaty blond

10A - jasno popielaty blond

11A - popielato-piaskowy blond

4M - mahoniowy kasztan

5M - mahoniowy jasny kasztan
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7M - mahoniowy blond

9R - płomienny czerwony

10R - intensywny czerwony

11R - czerwono-fioletowy

7C - miedziany ciemny blond

8C - miedziany blond

5GM - brąz cappuccino

Po zakupie kolor farby prosimy podać w informacji dla sprzedającego lub e-mailem.
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