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ALCHEMIA DRZEW Eliksir przeciw wypadaniu włosów 100ml
PRODUKTY BONIFRATERSKIE
 

Cena: 19,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent PROWINCJA POLSKA ZAKONU SZPITAL.
ŚW. JANA BOŻEGO PW. ZW. NMP

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaALCHEMIA DRZEW Eliksir przeciw wypadaniu włosów 100ml PRODUKTY BONIFRATERSKIESzukaliśmy pośród drzew i
znaleźliśmy niezwykły olejek pozyskany z owoców Drzewa Moringa. Chcieliśmy przygotować dla Ciebie preparat ultralekki ale skuteczny
w walce z wypadaniem włosów. Uzyskaliśmy doskonałą formułę, która poprawia zakotwiczenie włosów w skórze głowy. Jesteśmy
przekonani, że Twoje włosy nabiorą sprężystości, będą gęste i wzmocnione u nasady. Regularne stosowanie Eliksiru oraz szamponu z
tej samej linii zmniejsza ryzyko wypadania włosów.DziałanieDrzewo Moringa (Moringa oleifera) zwane również drzewem
długowieczności - Olejek z nasion moringi ma dobroczynne właściwości dla skóry głowy, a także dla włosów, które dzięki jego
zastosowaniu będą odżywione od cebulki i wzmocnione u nasady.Ekstrakty roślinne i dobroczynne olejki pozyskane z drzew znane ze
swoich terapeutycznych właściwości, stosowane i rekomendowane przez fitoterapeutów Zakonu Bonifratrów.Zakon
Bonifratrów:Bonifraterskie maści produkowane w Klasztorze, tworzone są z należytą starannością według zakonnej receptury, aby
sprostać potrzebom najbardziej wymagających Pacjentów. Specjalnie dobrane składniki w naturalny sposób pielęgnują i chronią skórę
oraz wykazują pozytywny efekt wspomagania organizmu w poszczególnych dolegliwościach.Bonifratrzy działają w Polsce od 1609 roku.
Misją Zakonu jest służba ubogim i potrzebującym. Przez stulecia bracia rozwijali wiedzę w zakresie stosowania ziół, tworząc skuteczne i
bezpieczne receptury. Owocem tej wielowiekowej tradycji są Produkty Bonifraterskie.Sposób użyciastosować po umyciu na
oczyszczoną skórę głowy. Rozpylić preparat u nasady włosów, a następnie wmasować w skórę głowy. Nie spłukiwać. Stosować 2-3 razy
w tygodniu, przez minimum 4 tygodnie, a następnie dla podtrzymania efektu 1 raz na tydzień.SkładAqua (Water), Alcohol Denat.,
Propylene Glycol, Glucose, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Arginine, Acetyl Tyrosine, Calcium Pantothenate, Zinc Gluconate,
Niacinamide, Ornithine HCl, Polyquaternium-11, Citrulline, Hydrolyzed Soy Protein, Glucosamine HCl, Arctium Majus Root Extract, Panax
Gingseng Root Extract, Biotin, PEG-12 Dimethicone, Inulin, Panthenol, Moringa Oleifera Seed Oil, Equisetum Arvense (Horsetail) Herb
Extract, Hydroxyethylcellulose, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Phenoxyethanol, Disodium Succinate, Parfum (Fragrance), Cinnamal,
Limonene, Linalool.olejek z owoców drzewa Moringa, arginina, biotyna, inulina, ekstrakt z korzenia łopianu, ekstrakt ze skrzypu, proteiny
soi, niacynamid, ekstrakt z korzenia Żeń-szenia.
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