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JUST FOR MEN szampon koloryzujący H60
 

Cena: 36,19 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo JUST FOR MEN

Opis produktu
 

JUST FOR MEN Szampon koloryzujący Jet Black H60 30ml + 30ml

Koloryzujący szampon to rozwiązanie dla mężczyzn, którzy pragną nadać siwym włosom naturalny wygląd koloryzując je subtelnymi
tonami. Efekt koloru utrzymuje się aż przez 6 tygodni, zapewniając maksymalne krycie niechcianych siwych kosmyków.

Wskazania:

Koloryzacja włosów dla mężczyzn - bierze na cel tylko siwe włosy

Właściwości:

  Nadaje siwym włosom naturalny wygląd koloryzując je subtelnymi tonami.
  Just For Men® działa w ciągu 5 minut i jest tak łatwy w użyciu jak szampon. Sprawia, że włosy stają się grubsze i wyglądają zdrowo.
  Nie zawiera amoniaku niszczącego włosy. Jego składniki odżywcze pomagają chronić włosy podczas farbowania.
  Formuła posiada unikalny kompleks witaminy E, protein, rumianku i aloesu, aby poprawić grubość włosów i nadać im zdrowy wygląd,
dzięki czemu ich stylizacja staje się łatwiejsza.
  Bez ryzyka: nie powoduje trwałej koloryzacji!
  Efekt utrzymuje się do 6 tygodni do momentu odrastania siwych włosów.

Sposób użycia:

Aplikację należy rozpocząć od najbardziej siwych włosów, a następnie nanieść produkt na resztę włosów. Spienić jak w przypadku
szamponu, lecz nie dodawać wody. Należy pokryć wszystkie włosy, włącznie z bokach i z tyłu. Odczekać 5 minut, odliczając zakończonej
aplikacji produktu. Produkt należy spłukać pod prysznicem, aż do momentu, gdy spływająca woda będzie czysta. Kolejno, należy
zastosować własny szampon, zalecany do włosów koloryzowanych.
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Koloryzacja siwych włosów na skroniach i siwych bakach: Nanieść produkt na te miejsca, odczekać 1-2 minuty, a następnie
rozprowadzić na pozostałych włosach.

W celu uzyskania zadowalającego efektu należy koloryzować włosy zaraz po strzyżeniu. W celu uniknięcia podrażnień zaleca się
niestosowanie produktu tuż po umyciu włosów szamponem.
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