Pigmentos

Cores
As cores para micropigmentação da bioEvolution são fabricadas de acordo
com todas as regulamentações da União Europeia. Uma equipa de especialistas em micropigmentação, bioquímicos e doutores, desenvolveram as
nossas formulações de cores, observando, sobretudo, principalmente os
princípios de segurança. Componentes da mais alta qualidade são usados
para garantir que os pigmentos sejam naturalmente distribuídos e mantenham a sua intensidade de cor por longo prazo. A nossa formula exclusiva
e dermatologicamente testada (pelo laboratório independente Dermatest®) reduz a níveis mínimos a possibilidade de uma reação alérgica.

Durante o processo de produção das cores da bioEvolution trabalhamos de
acordo com os padrões definidos pela KVO (normas de cosméticos) e GMP
(Diretrizes e procedimentos de fabricação).
Temos uma abordagem muito conservadora quanto aos princípios de segurança,
e por isoo usamos somente ingredientes a nível farmacêutico e/m conformidade
com as Normas dos cosméticos da União Europeia (Resolução UE ResAP
2008/1). As cores da bioEvolution não contém colorações tóxicas, metais
pesados ou aminas aromáticas.

PRIMEIRO A SEGURANÇA !
As cores bioEvolution foram criadas em conformidade com três princípios
principais: saturação da cor, a durabilidade do pigmento na pele, e a
segurança. Dos Três, a segurança é o mais importante. Infelizmente muitos
pigmentos que proporcionam um alto grau de saturação da cor são perigosos, é por isso que não os usamos na formulação de cores da bioEvolution.
Asseguramos a saturação das cores e a longevidade das nossas cores
usando uma elevada concentração de pigmentos.

ATENÇÃ0 !
Muitas empresas oferecem cores que não cumprem as regulamentações da
união Europeia. As consequências da introdução de pigmentos tóxicos ou
micro biologicamente impuros nos nossos corpos podem ser muito perigosas.
A bioEvolution oferece uma completa faixa de cores com segurança garantida.

Uma ampla variedade de cores (mais de 50) desenvolvido por especialistas,
bioquímicos e doutores em micropigmentação
Consistência adequada auxilia na introdução da cor na pele
Dermatologicamente testado – testado pelo Instituto Independente “Dermatest”
em Münster (Alemanha) que concedeu às nossas cores a maior classificação
possível “Excelente”
Os ingredientes de grau farmacêutico não devem conter pigmentos tóxicos,
metais pesados ou outras aminas aromáticas
Fabricado na Alemanha num laboratório certificado pela ISSO 9001

ALTERAÇÕES DE COR NA PELE
As alterações de cor na pele podem ser ocasionadas por uma reação imunológica. Por esta razão, às vezes, é necessário repetir o processo para fazer pequenos
ajustes de cor. No entanto, isto nunca deve resultar na alteração da cor de uma área tratada para rosa, laranja ou verde. Estas alterações drásticas de cor podem
ser resultado da utilização de pigmentos de baixa qualidade ou coloração incorreta de cores por meio de uma aplicação muito profunda ou muito superficial.
Não existem cores que podem dar uma completa garantia de estabilidade da cor, pois não podemos saber ao certo qual será a reação imunológica que um
indivíduo poder ter após o procedimento. A formulação cuidadosa das cores da bioEvolution reduz ao mínimo a possibilidade de alterações de cor.
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