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Pielęgnacja włosów Organic Care została opracowana w 
oparciu o filozofię linii. Stosowanie naturalnych składników 
ma priorytetowe znaczenie dla uzyskania koloru o czystej 
i świeżej żelowej teksturze.
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- Bez amoniaku. Używamy alkalizatorów bez resztkowego zapachu, 
takich jak monoetanoloamina (etanoloamina).

- Bez PPD (para-fenylenodiaminy).

- Gliceryna pochodzenia roślinnego (gliceryna). Nawilżający 
otrzymywany przez zmydlanie roślinnych kwasów tłuszczowych.

- Kompozycja ekskluzywnych pigmentów, które zawierają nowe 
referencje.

- Derived natural emulsifiers that provide the texture of the base and 
improve the color permanence in the hair (Laureth-10, Laureth-3, 
PEG-2 Cocoamine, Oleyl Alcohol, Oleth-4 Phosphate, Ceteareth-50, 
Oleyl Phosphate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-7 
Glyceryl Cocoate).

- Kwas oleinowy (kwas oleinowy). Jednonienasycone kwasy 
tłuszczowe z serii Omega-9 typowo z olejów roślinnych.
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- Kwas oleinowy (kwas oleinowy). Jednonienasycone kwasy 
tłuszczowe z serii Omega-9 typowo z olejów roślinnych.

- Estry jojoba (hydrolizowane estry Jojoba). Pochodne oleju jojoba, 
botaniczne źródło ciekłych estrów tłuszczowych. Pozwól włosom 
na łatwe zwiększenie i przedłużenie trwałości koloru.

- Olej z awokado (olej Persea Gratissima). Olej bogaty w kwasy 
tłuszczowe ma właściwości nawilżające i składniki odżywcze, 
które kondycjonują włosy. Zawiera witaminy A, B i E oraz 
wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

- Olejki eteryczne z bergamotki (Citrus Aurantium Bergamia). 
Otrzymany z tłoczenia na zimno skórki Bergamotki produkowanej 
na włoskich polach. Ma właściwości oczyszczające i łagodzące, a 
także zapewnia przyjemne uczucie dobrego samopoczucia.

Nie zawiera PPD, 
silikonów, parafiny, 
parabenów, 
amoniaku i perfum.
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- alfa-bisabolol (bisabolol). Otrzymuje się go z olejku kwiatu 
rumianku. Ma właściwości kojące i jest stosowany w przypadku 
skóry zestresowanej i wrażliwej.

- Wyciąg z rumianku (wyciąg z kwiatu Chamomilla Recutita). 
Wyciąg z suszonych kwiatów Chamomilla Recutita Matricaria 
ma właściwości uspokajające. Zawiera bisabolol i wraz z alfa-
bisabololem minimalizuje ewentualne pieczenie w skórze 
głowy podczas nakładania farby do włosów.

- Wyciąg z magnolii (wyciąg z kory Magnolia Acuminata). 
Pochodzi z kory drzewa amerykańskiego Magnolia Grandifolia 
L.  Zawiera olejek eteryczny, glikozydy i żywice, które zapewniają 
właściwości pobudzające, tonizujące i przeciwzapalne.



Nie zawiera PPD, 
silikonów, parafiny, 
parabenów, 
amoniaku i perfum.
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INGREDIENTES/INGREDIENTS: Aqua (Water), Laureth-10, Ethanolamine, Glycerin,  Laureth-3, 
PEG-2 Cocoamine, Oleyl Alcohol, Oleic Acid, Oleth-4 Phosphate, Cetearyl Ethylhexa-
noate, Ceteareth-50, p-Aminophenol, Toluene-2, 5-Diamine Sulfate, Persea Gratissima 
Oil, Oleyl Phosphate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-7 Glyceryl Cocoa-
te, Sodium Laureth Sulfate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate-20, Octoxy-
nol-12, Hydrolyzed Jojoba Esters, Polyquaternium-22, Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil, 
Ethoxydiglycol, Propylene Glycol, Butylene Glycol, Glucose, Lactic Acid, Chamomilla Re-
cutita Flower Extract, Magnolia Acuminata Bark Extract, Bisabolol, Sodium Metabisulfite, 
N,N-Bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate, m-Aminophenol, Sodium Benzoate, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Potassium Sorbate, Farnesol.
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Ekskluzywna technologia mikro-olejów roślinnych, stworzona 
do całkowitego pokrycia siwych włosów bez uszkodzenia jej 
struktury. Kolory zainspirowane naturalnymi oryginalnymi tonami 
włosów, pozostawiają je lśniące i odbijające światło.

Odżywcza receptura mikro-olejów roślinnych zachowuje jakość 
koloru, przedłużając jego czas działania i zwiększając działanie 
pigmentu, dzięki czemu kolor  prześwituje z wnętrza włókien 
włosa z niezwykłym naturalnym efektem.

Brak PPD, silikonów, parafiny, parabenów i amoniaku przekształca 
tę formułę w idealny produkt przyjazny dla środowiska, który dba 
o włosy od nasady do końca.
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Połączenie mikro-olejków roślinnych z awokado, pracaxi i ziaren 
soi sprawia, że włosy stają się naturalne i pełne objętości, a 
jednocześnie chronią i odżywiają, zapewniając precyzyjne kolory 
i piękny połysk.

Kremowo-żelowa konsystencja sprawia, że jest łatwa w aplikacji i 
niezwykle skuteczna, oferując wyjątkowe wrażenia, z dodatkiem 
luksusu subtelnego kwiatowego zapachu magnolii i bergamotki.
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- Całkowite pokrycie siwych włosów.

- Długotrwały, trwały kolor włosów.

- Rozjaśnia do 3 tonów. Intensywny długotrwały kolor i piękny 
połysk.

- Pozostaw na 30 minut, Czas ten może się różnić w zależności od 
wymaganych wyników. Skorzystaj z profesjonalnego osądu dla 
każdej aplikacji.

Ze względu na wysoce skoncentrowane naturalne składniki 
aktywne wygląd tego produktu może się różnić. Te różnice w 
żaden sposób nie wpływają na skuteczność formuły.
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Usługa Oksydant Mieszanka Czas

 Farbowanie
Tonowanie

Przyciemnianie

Siwizna
Normalny - Trudny
* Wymieszaj z bazą

Siwizna
Bardzo Oporna

* Wymieszaj z bazą

Extra-rozjaśniające

10 Vols.

20 Vols.

30 Vols.

40 Vols.

1+1

1+1

1+1

1+2

20’- 30’

30’

35’

45’




