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4ORGANIC Szampon do włosów dla dzieci i rodziny FRUITY 1
litr
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1000 ml

Postać -

Producent 4 MY ORGANIC SPÓŁKA Z O.O.SP.K

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania4ORGANIC Szampon do włosów dla dzieci i rodziny FRUITY 1 litrLubimy rodzinne rozwiązania. Ty też? To świetnie się
składa! Poznaj i pokochaj nasz naturalny i wegański szampon do włosów dla całej rodziny Fruity.To kosmetyk, który w składzie ma 99%
składników pochodzenia naturalnego. Aromat orzeźwiających owoców przyprawi Ciebie i Twoich bliskich o szeroki uśmiech, a roślinne
substancje myjące zatroszczą się o Wasze fryzury.DziałanieRodzinny szampon zapakowaliśmy w ekologiczną litrową butelkę,
wykonaną z plastiku pochodzącego z recyklingu.Szampon do włosów dla dzieci i rodziny Fruity 4organic to produkt, który powinien na
stałe zagościć w Waszej łazience. Szampon o delikatnej owocowej nucie zapachowej dedykowany jest także osobom z wyjątkowo
wrażliwą i delikatną skórą głowy. Kosmetyk jest wegański, co potwierdza certyfikat międzynarodowej fundacji PETA Cruelty Free.W
szamponie znajduje się witamina E zwana eliksirem młodości, która odżywia skórę głowy oraz nadaje włosom blasku. Kondycjonujące
składniki pochodzenia roślinnego odpowiada za wzmocnienie włosów oraz ułatwia ich układanie i rozczesywanie. W butelce kryją się
także łagodne substancje myjące pozyskiwane między innymi z oleju kokosowego. Roślinna gliceryna przywraca równowagę skóry
głowy i dodatkowo nawilża.Skuteczna i bezpieczna pielęgnacja włosów to jedno – ale równie ważna jest dla nas ekologia i dbałość o
środowisko. Właśnie dlatego litrowe opakowanie naszego rodzinnego szamponu powstało w 100% z surowców pochodzących z
recyklingu.Produkt testowany dermatologicznie.Sposób użyciaNiewielką ilość szamponu nanieś na wilgotną skórę głowy i włosy,
delikatnie rozprowadź, a następnie spłucz wodą.SkładAqua, Sodium Coco-Sulfate, Coco-Glucoside, Glycerin, Sodium Chloride, Lauryl
Glucoside, Glyceryl Oleate, Tocopherol, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydrogenated Vegetable Glycerides Citrate, Sodium
Phytate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Parfum.
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