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BABUSZKA AGAFIA Maska do włosów drożdżowa
aktywująca wzrost 300 ml
 

Cena: 8,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 ml

Postać -

Producent ELEVITA POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaBABUSZKA AGAFIA Maska do włosów drożdżowa aktywująca wzrost 300 mlMaska do włosów Agafii drożdżowa - Bez PEG i
parabenówDrożdżowa maska do włosów Agafii pobudzająca wzrost włosów. Maska na bazie naturalnych składników, w tym drożdży
piwnych, zawierających białko, mnóstwo witamin i mikroelementów, które przenikają w strukturę włosa. Maska wzmacnia włosy i
przyspiesza ich wzrost, a także regeneruje włosy i zapobiega ich nadmiernemu wypadaniu. Składniki zawarte w masce wzmacniają
także cebulki włosowe, dzięki czemu włosy stają się silniejsze, jedwabiste, pełne blasku i zdrowego wyglądu. Maska świetnie ułatwia
rozczesywanie włosów.Maska do włosów Agafii drożdżowa - nie zawiera żadnych silikonów, parabenów i PEG. Jest idealna dla osób o
wrażliwej skórze głowy z włosami słabymi i skłonnymi do nadmiernego wypadania. Doskonała maska do włosów, pobudzająca je do
wzrostu. Stosowana regularnie sprawia, że włosy łatwiej się rozczesują, są miękkie, szybciej rosną, są zdrowe, silne i elastyczne.
Widocznie poprawia ich strukturę i wygląd.DziałanieSkładniki aktywne, zawarte w masce, to m.in.:• drożdże piwne – poprawiają
strukturę włosa, wzmacniają je, przyspieszają wzrost• sok brzozowy –wzmacnia cebulki włosów, nadaje włosom, zapobiega ich
nadmiernemu wypadaniu• oman wielki – działa antyseptycznie i przeciwbakteryjnie• mącznica lekarska – naturalny antyseptyk•
ostropest plamisty – łagodzi stany zapalne i hamuje powstawanie zmian skórnych• olej z kiełków pszenicy – regeneruje strukturę
włosów, wygładza ich powierzchnię, chroni przed nadmierną utratą wody i promieniowaniem UV• olej z nasion białej porzeczki – działa
przeciwzapalnie, intensywnie odżywczo• olej z orzeszków cedrowych – ogranicza łojotok, zwalcza łupież, stymuluje krążenie podskórne i
zapobiega nadmiernemu wypadaniu włosów• olej z owoców dzikiej róży – odżywia, nawilża, uelastycznia włosy.Sposób
użyciananosimy maskę na czyste, wilgotne włosy. Równomiernie rozprowadzamy na całej długości aż do podstawy włosa. Po 1-2
minutach zmywamy wodą.SkładSkład INCI: Aqua with infusions of: Yeast Extract, Betula Alba Juice; enriched by extracts: Inula
Helenium Extract, Arctostaphylos Uva Ursi Extract, Silybum Marianum Extract, Cetrionium Chloride, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Guar
Gum, ; cold pressed oils: Triticum Vulgare Germ Oil, Ribes Aureum Seed Oil, Pinus Siberica Cone Oil, Rosa Canina Fruit Oil, Ascorbic Acid,
Panthenol, Glucosamine, Citric Acid, Parfum, Benzoic Acid, Sorbic Acid
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