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Farba do włosów Joanna Naturia Color 212 szlachetna perła
 

Cena: 8,45 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

24 sztuki

Producent JOANNA

Opis produktu
 

Joanna Naturia Color Farba do włosów szlachetna perła 212

Składniki
Farba do włosów: Aqua, Cetearyl Alcohol, Oleic Acid, Ammonium Lauryl Sulfate,
Trideceth-2 Carboxamide MEA, Oleth-20, Ammonium Hydroxide, Disodium EDTA,
Sodium Metabisulfite, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Olus
Oil, Tocopherol, Amodimethicone, Acrylates/Palmeth-25 Acrylate Copolymer,
Thioglycolic Acid, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Citronellol,
Geraniol, P-Phenylenediamine, P-Aminophenol, Resorcinol,
2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole Sulfate, Utleniacz w kremie: Aqua, Hydrogen
Peroxide, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Acrylates Copolymer, Sodium Lauryl Sulfate,
Phosphoric Acid, Sodium Stannate, Sodium Carbonate, Sodium Hydroxide, Salicylic
Acid

Marka
Joanna

Cechy
perfekcyjne pokrycie siwych włosów, soczyste i trwałe kolory, doskonałe nawilżenie i
pielęgnacja włosów, udoskonalona formuła, aloes & olej z migdałów
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Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera, utleniacz w kremie 60 g, farbę do włosów 40 g, ulotkę
informacyjną, rękawiczki ochronne

Marka standaryzowana
Marka: Joanna

Podmarka
Podmarka: Naturia Color

Adres kontaktowy
B. Górka, R. Korczak Mościska, ul. Naftowa 9, 05-080 Izabelin

Opis produktu
Udoskonalona formuła Maksymalny efekt koloryzacji i pielęgnacji włosów w jednym
zabiegu. Trwałe i modne odcienie, doskonałe pokrycie siwizny, a wszystko dzięki
recepturze, która jeszcze głębiej odżywia i nawilża włosy podczas farbowania. Olej z
migdałów zabezpiecza włosy przed utratą wilgoci. Sprawia, że są bardziej miękkie,
elastyczne i odporne na uszkodzenia. Aloes głęboko nawilża i regeneruje strukturę
włosa. Po zabiegu włosy zyskują: - intensywny, głęboki kolor - 100 % pokrycie siwych
włosów - piękny połysk, miękkość i sprężystość - zdrowy wygląd Poziom III - Kolor
trwały Testowany dermatologicznie

Kontakt
Laboratorium Kosmetyczne Joanna Sp.j.

Logotypy stron trzecich
Green Dot

Przygotowanie i stosowanie
Przed przystąpieniem do zabiegu farbowania, zapoznaj się z załączoną ulotką
informacyjną i postępuj zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Dolna granica wieku
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Zalecana. rok/lata/lat 16

Kraj
Kraj pochodzenia: Polska

Rodzaj opakowania
Typ: Pudełko

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 161
Wymagana szerokość na półce: 59
Wymagana głębokość na półce: 47

Waga
Waga brutto: 134

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 161
Szerokość: 59
Głębokość: 47

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Polska (UE)

Adres producenta
Laboratorium Kosmetyczne Joanna Sp.j. B. Górka, R. Korczak Mościska, ul. Naftowa 9,
05-080 Izabelin, www.joanna.pl

Adres zwrotny
Laboratorium Kosmetyczne Joanna Sp.j. B. Górka, R. Korczak Mościska, ul. Naftowa 9,
05-080 Izabelin, www.joanna.pl

Adres internetowy
www.joanna.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE Uwaga: Barwniki do włosów mogą wywoływać silne
reakcje alergiczne. Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich. Stosować zgodnie
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ze sposobem użycia. Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.
Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia
alergii. Nie farbować włosów, jeśli: a) na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest
wrażliwa, podrażniona i uszkodzona, b) kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie
włosów, c) w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej
henny, d) włosy były wcześniej barwione farbami roślinnymi (chna, basma). Farba do
włosów zawiera amoniak, tioglikolany, fenylenodiaminy (toluenodiaminy), rezorcynę.
Dobrze spłukać włosy po użyciu. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się
preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą. Stosować rękawice ochronne.
Utleniacz w kremie zawiera nadtlenek wodoru. Chronić przed dziećmi. Jeżeli podczas
aplikacji musisz używać soczewek kontaktowych i preparat dostanie się do oczu,
najpierw usuń soczewki a następnie przepłucz oczy dużą ilością wody i zasięgnij
porady lekarskiej. Nie stosować do barwienia brwi, rzęs, brody i wąsów oraz do innych
celów niż farbowanie włosów. Przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu.
Przed każdym użyciem należy wykonać próbę uczuleniową. Prosimy o sprawdzenie
zgodności numeru odcienia na zawinięciu tuby z oznaczeniem na kartoniku.
Przygotowaną mieszankę zużyć od razu, nie nadaje się ona do przechowywania. Farbę
dokładnie wymieszać z utleniaczem w kremie w proporcji 1:1,5.

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Farba do włosów
Wariant: szlachetna perła 212
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