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Szampon koloryzujący Palette Color Shampoo 231 Jasny
brąz
 

Cena: 17,68 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

10 sztuk

Producent Schwarzkopf

Opis produktu
 

Palette Color Shampoo Szampon koloryzujący do włosów 231 (6-0) jasny brąz

Składniki
Krem koloryzujący: Aqua (Water, Eau), Octyldodecanol, Ethanolamine, Sodium Laureth
Sulfate, Sodium Polyacrylate, Toluene-2,5-Diamine Sulfate, Coconut Alcohol, Paraffinum
Liquidum (Mineral Oil, Huile Minérale), Polyquaternium-22, Acrylates/C10-30 Alkyl
Acrylate Crosspolymer, Resorcinol, Potassium Hydroxide, Sodium Sulfite, Argania
Spinosa Kernel Oil, Etidronic Acid, Ascorbic Acid, Trideceth-6, Parfum (Fragrance),
C11-13 Isoparaffin, Sulfuric Acid, m-Aminophenol, 4-Amino-2-Hydroxytoluene, Emulsja
rozwijająca: Aqua (Water, Eau), Hydrogen Peroxide, Cetearyl Alcohol, PEG-40 Castor Oil,
Disodium Pyrophosphate, Sodium Cetearyl Sulfate, Disodium EDTA, Sodium Benzoate,
Phosphoric Acid

Marka
Palette

Cechy
zadbany kolor i pieniąca się formuła ..., #intensywny połysk, #pokrycie pierwszych
siwych włosów, #trwałość do 24 myć
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Zawartość opakowania
1 tubka z kremem koloryzującym 50 ml e, 2 saszetki z emulsją rozwijającą (5:2) 2 x 10
ml e, 1 para rękawiczek, 1 instrukcja użycia

Marka producenta
Marka: Schwarzkopf

Marka standaryzowana
Marka: Palette

Podmarka
Podmarka: Color Shampoo

Adres kontaktowy
Düsseldorf Germany

Opis produktu
Odkryj szampon koloryzujący do włosów Schwarzkopf Palette Color Shampoo -
łagodną koloryzację, która pielęgnuje włosy i zapewnia im intensywny blask. Delikatna
formuła bez amoniaku wzbogacona o olejek arganowy pielęgnuje włosy od nasady aż
po końce już w trakcie koloryzacji. Ponieważ tylko wypielęgnowane włosy odsłaniają
naturalny, ale pełen ekspresji, zdrowo wyglądający kolor o hipnotyzującym blasku! -
Wyjątkowa pielęgnacja i ochrona dla twoich włosów już w trakcie koloryzacji. - Formuła
z olejkiem arganowym i bez amoniaku dla intensywnego blasku. - Pokrycie pierwszych
siwych włosów. - Trwałość do 24 myć. - Szybka i łatwa koloryzacja w formie szamponu
z pieniącą się formułą. Schwarzkopf Palette - Koloryzacja Nr 1 w Europie* Palette jest
liderem i ekspertem w koloryzacji z ponad 50-letnim doświadczeniem, któremu ufają
miliony kobiet w ponad 60 krajach na świecie. Odcień odpowiedni dla włosów w kolorze
od ciemnego blondu do jasnego brązu. Modelka z przodu opakowania prezentuje kolor
uzyskany na najjaśniejszym wyjściowym kolorze włosów. *Na podstawie danych
wiodących instytutów badawczych, rynek koloryzacji, udziały ilościowe 2020.

O marce
Wypróbuj! Schwarzkopf Shauma Color Shine Szampon i odżywka do włosów
farbowanych.

Dodatkowe informacje
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Mam dla was #news! Zafarbowałam włosy z #palette #colorshampoo! Moje włosy
wyglądają naturalnie i są pełne #intensywnegoblasku więc na pewno spróbuję Palette
Color Shampoo ponownie! Kolor utrzymuje się #do24myć! Jest #bezamoniaku, za to
zawiera #olejekarganowy i pokrywa #pierwszesiwewłosy. #palette #mójkolor

Kontakt
Schwarzkopf & Henkel

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Dolna granica wieku
Zalecana. rok/lata/lat 16

Rodzaj opakowania
Typ: Pudełko

Opakowanie logistyczne
GTIN: 03838824160528

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 166
Szerokość na półce: 65
Głębokość na półce: 42

Waga od dostawcy
Waga brutto: 103

Jednostka sprzedażowa - od dostawcy
Wysokość: 166
Szerokość: 65
Głębokość: 42

Adres producenta
Schwarzkopf & Henkel Düsseldorf Germany Tel.: +48 22 56 56 000, e-mail:
schwarzkopf.pl@henkel.com, www.palette.pl

Adres zwrotny

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkikoszyk.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
szybkikoszyk_pl

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Schwarzkopf & Henkel Düsseldorf Germany Tel.: +48 22 56 56 000, e-mail:
schwarzkopf.pl@henkel.com, www.palette.pl

Telefon kontaktowy
+48 22 56 56 000

Email kontaktowy
schwarzkopf.pl@henkel.com

Adres internetowy
www.palette.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
WAŻNE WSKAZÓWKI: Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.
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 nadtlenek wodoru, rezorcynę i fenylenodiaminy
(toluenodiaminy). Nie stosować do barwienia brwi i rzęs. Dobrze spłukać włosy po
użyciu. Składniki podane są na spodzie opakowania. Zawsze należy wykonać
ostrzegawczą próbę uczuleniową na 48 h przed przystąpieniem do koloryzacji (patrz
załączona ulotka), nawet jeśli już poprzednio używałaś produktów do koloryzacji
włosów. Należy więc pamiętać, aby produkt kupić odpowiednio wcześniej. W razie
niepożądanej reakcji lub wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem
jakiegokolwiek produktu do koloryzacji włosów. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku
dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą. Stosować rękawice
ochronne. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Może powodować reakcję alergiczną -
zachowaj środki ostrożności. UWAGA: PROSIMY ZACHOWAĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.
Zalecamy wykonanie ostrzegawczej próby uczuleniowej na 48 godzin przed użyciem
produktu.

Języki na opakowaniu
łotewski, polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Szampon koloryzujący do włosów
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Wariant: 231 (6-0) jasny brąz
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