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Henna do brwi tradycyjna brązowa 4.0 Delia
 

Cena: 4,00 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

20 sztuk

Producent Delia Cosmetics

Opis produktu
 

Delia Cosmetics Henna do brwi tradycyjna 4.0 brown

Składniki
Proszek: Calcium Carbonate, Cellulose Gum, p-Aminophenol, Toluene-2,5-Diamine
Sulfate, Aktywator: Aqua, Hydrogen Peroxide, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20,
Phosphoric Acid, Tetrasodium EDTA, Tetrasodium Pyrophosphate, Oxyquinoline
Sulfate, Sodium Stannate

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Tradycyjna henna do brwi.

Marka
Delia Cosmetics

Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera:, 2 ml 1 srebrną saszetkę z aktywatorem, 2 g 1 czarną saszetkę z
proszkiem

Marka standaryzowana
Marka: Delia Cosmetics
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Adres firmy
ul. Leśna 5 95-030 Rzgów Polska

Nazwa firmy
Delia Cosmetics Sp. z o.o.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Przed przystąpieniem do zabiegu należy wykonać próbę uczuleniową,
zgodnie z załączonym opisem. Zabezpieczyć skórę wokół brwi tłustym kremem.
Zawartość obu saszetek wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Nałożyć na
brwi np. patyczkiem kosmetycznym. Zużyć natychmiast po sporządzeniu mieszanki.
Nie zostawiać na następny raz. Czas barwienia wynosi od 5-10 minut w zależności od
oczekiwanego stopnia przyciemnienia brwi. Zmyć brwi wodą z mydłem. Ważne
wskazówki: Wykonać zabieg w gabinecie kosmetycznym lub skonsultować się z
profesjonalistą. Pamiętaj! Usunąć pozostałości kremu, fluidu z brwi. Preparat nałożyć
bezpośrednio po przygotowaniu. Nie przechowywać. Czas barwienia wynosi 5-10 min.
Wydłużając czas farbowania uzyska się ciemniejszy efekt koloryzacji. Warunkiem
deklarowanej trwałości koloryzacji jest: przestrzeganie sposobu użycia (zachowanie
stosunku 1:1 proszku i aktywatora).

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Warunki przechowywania
Min. temp. °C: 5
Maks. temp. °C: 25

Dolna granica wieku
Zalecana. rok/lata/lat 16

Informacje o recyklingu
Opakowanie: Nadające się do recyklingu

Kraj
Kraj produkcji: Polska

Rodzaj opakowania
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Typ: Karton

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 106
Wymagana szerokość na półce: 26
Wymagana głębokość na półce: 25

Waga
Waga brutto: 8

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 106
Szerokość: 26
Głębokość: 25

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Polska (UE)

Adres producenta
Delia Cosmetics Sp. z o.o. ul. Leśna 5 95-030 Rzgów Polska

Adres zwrotny
Delia Cosmetics Sp. z o.o. ul. Leśna 5 95-030 Rzgów Polska www.delia.pl

Adres internetowy
www.delia.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności: Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.
Tylko do użytku profesjonalnego. Ostrożnie! Środek silnie działający. Przeprowadzić
test na alergię 48 godzin przed każdym użyciem produktu. Proszę przeczytać instrukcje
i przestrzegać ich. 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: na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest
wrażliwa, podrażniona i uszkodzona, kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie
włosów, w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.
Zawiera: fenylenodiaminy (toluenodiaminy) i nadtlenek wodoru. Stosować rękawice
ochronne. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się preparatu do oczu
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natychmiast przepłukać je wodą. Nie przechowywać mieszanki. Zużyć natychmiast po
przygotowaniu. Chronić przed dziećmi. Stosunek zmieszania 1:1. Do jednorazowego
użytku. Próba uczuleniowa: Niewielką ilość henny wymieszać z małą ilością 3% emulsji,
w stosunku 1:1, i nanieść na małą powierzchnię skóry łokcia lub za uchem. Zmyć po 15
minutach. Jeżeli po upływie 24 godzin nie wystąpiły żadne zmiany na skórze można
przystąpić do barwienia brwi.

Języki na opakowaniu
czeski, węgierski, polski

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Henna do brwi tradycyjna
Wariant: 4.0 brown
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