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APIS INSPIRATION Maska błotna do włosów z minerałami z
Morza Martwego 200 ml
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent PPH APIS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaAPIS INSPIRATION Maska błotna do włosów z minerałami z Morza Martwego 200 mlMaska błotna do włosów z
minerałami z Morza Martwego Apis Inspiration, poj. 200 ml, maska do włosów suchych, zniszczonych i łamliwych.DziałanieMaska
błotna do włosów Apis Inspiration to unikatowy preparat wykorzystuje doskonałe właściwości czarnego błota z Morza Martwego, który
intensywnie regeneruje od wewnątrz strukturę włókna włosów. Kompozycja ekstraktów z alg morskich, awokado, aloesu, żeń-szenia,
aminokwasów i protein jedwabiu silnie nawilża, odżywia, zmiękcza oraz zapobiega rozdwajaniu się końcówek. Włosy są wygładzone o
jedwabistym połysku i zdrowym wyglądzie.Sposób użyciaMaskę aplikujemy na wilgotne, umyte wcześniej włosy. Równomiernie
rozprowadzamy, zostawiamy na ok.20min. Po upływie danego czasu obficie spłukać wodą.SkładCzarne błoto z Morza Martwego -
poprzez swoją głęboką penetrację w pory skóry dokładnie ją oczyszcza z toksyn, martwych komórek skóry i innych zanieczyszczeń.
Ponadto poprawia dynamikę krążenia podskórnego, bodźcowo w naturalny sposób aktywizuje funkcje skóry i proces odnowy.Minerały z
Morza Martwego - cechują się właściwościami głębokiego wnikania w pory skóry i oczyszczania ich, stymulują metabolizm komórkowy,
aktywizują naturalne funkcje skóry i wspomagają jej zdolność do wydalania substancji toksycznych. Działają na skórę łagodząco,
wzmacniają ją, rewitalizują, poprawiają dynamikę krążenia podskórnego, dzięki temu skóra jest lepiej dotleniona i odżywiona.Kolagen -
jest odpowiedzialny za odżywienie cebulek włosowych, wspomaga prawidłowy wzrost i wygląd włosów. Kolagen jest także czynnikiem
osłabiającym proces wypadania włosów. Stymuluje cebulki włosowe, poprawiając ich strukturę, podtrzymuje warstwę ochronną włosa,
utrzymuje go w zagłębieniu mieszkowym.Elastyna - substancja biologicznie czynna stosowana w kosmetykach do pielęgnacji zarówno
skóry jak i włosów. Łatwo przenika w głąb skóry, wpływa na jej elastyczność. Wygładza zmarszczki, regeneruje i poprawia witalność
skóry. Elastyna wpływa także korzystnie na włosy. Wykazuje dużą zdolność pobudzania wzrostu włosów, nadaje im miękkość, poprawia
rozczesywalność.Proteiny jedwabiu - aktywnie nawilżają włosy i skórę. Działają regenerująco, przywracają włosom miękkość,
elastyczność i połysk. Wyraźnie kondycjonują i wzmacniają skórę. Chronią przed negatywnym wpływem czynników
zewnętrznych.Ekstrakt z alg - jest bogatym źródłem mikroelementów głównie jodu oraz aminokwasów, białek, witamin z grupy B oraz
witamin C i E. Poprawia ukrwienie, łagodzi podrażnienia oraz wzmacnia barierę ochronną skóry. Intensywnie nawilża, przywraca skórze
elastyczność i jędrność.Ekstrakt z aloesu - zawiera aminokwasy, enzymy, witaminy z grupy B, witaminę C, A, cholinę, kwas foliowy,
związki mineralne (wapń, magnez, fosfor, sód, cynk, żelazo, mangan, chrom, miedź), nienasycone kwasy tłuszczowe (linolowy,
linolenowy), saponiny, cukry, biostymulatory. Działa odżywczo i regenerująco na skórę, stymuluje procesy odnowy naskórka, nawilża i
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łagodzi podrażnienia.Ekstrakt z korzenia łopianu - dodatkowo odżywia i wzmacnia cebulki włosowe, odnawia słabą i uszkodzoną
strukturę włosów, wpływa korzystnie na skórę głowy.Ekstrakt z żeń-szenia - ma działanie ujędrniające, wzmacnia strukturę skóry,
stymuluje odnowę naskórka.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

