Barvící balzám LEGANZA (Popelavý blond-94) 150 ml.

Pro světlé a odbarvené vlasy
Hodnocení: Nehodnoceno
Modifikátor
Cena
variant cen
Základní cena s DPH73 Kč
Prodejní cena58 Kč

Dotaz na produkt
VýrobceRosaimpex

Popis NOVINKA LEGANZA Barvíci balzámy 7 Oils (16
colours)ITALSKÁ FORMULA -BEZ: amoniak, peroxid vodíku,
PPD, parabeny
Vlasová kosmetika LEGANZA, vyzkoušena italskými
kadeřníky, pomáhá řešit určitý druh problému s vlasy.
Spojuje v sobě aktivní formule, bohatých na jedny
z nejcennějších přírodních produktů, které navrátí
zdraví a krásu Vaším vlasům!
Nový barvící systém zpracovaný dle tachnologie 7 Oils
Color – BARVENÍ POMOCÍ OLEJŮ. Unikátní krémová formula,
kdy jsou barvicí pigmenty rozpuštěné v kombinaci ze
sedmi organických, čistých, 100% naturálních olejů. Ty
přenášejí barvící pigmenty přímo do struktury vlasů,
čímž zabezpečují sytost barvy a brilantní lesk. 7 Oils
Color - speciální selekce, tvořená sedmi druhy olejů
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- z arganu, makadam, avokada, šji, jojoby, oliv a
mandlí.
APLIKACE: Nasaďte si ochranné rukavice a pláštěnku.
Nanášejte rovnoměrně na čisté a vlhké vlasy. Dobu
působení určujete podle tabulky. Po obarvení umývejte
vlasy vodou tak dlouho, dokud není voda čirá.
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TEST CITLIVOSTI: Na lihem ošetřené místo v ohybu lokte
dejte malé množství balzámu. Jestliže se po uplynutí 24
hodin neobjeví podraždění nebo zarudnutí, můžete tento
produkt použit.
Barviva na vlasy mohou vyvolat značné alergické reakce.
Před použitím bezpodmínečně musíte provest test
citlivosti. Tento produkt není určen k použití osobami
ve věku do 16 let. Dočasné tetování „černou henou“ může
zvýšit riziko alergie. Nepouživejte prudukt, jestliže:
máte vyrážku na obličeji nebo je Vaše pokožka na hlavě
postižena zánětem nebo je poraněna; už jste měla reakci
po barvení vlasů; v minulosti jste už měla reakci po
dočasném tetování „černou henou“. Dbejte, aby se produkt
nedostal do očí. Kdyby se dostal do očí, neodkladně je
vyplachněte čistou vodou. Schovavejte před dětmi!
150 ml
Jednotek v balení:20

