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BABUSZKA AGAFIA Szampon do włosów łopianowy propolis
Nr.3 550ml
 

Cena: 11,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 600 ml

Postać -

Producent ELEVITA POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaBABUSZKA AGAFIA Szampon do włosów łopianowy propolis No3 550mlDziałanieProducent Eurobiolab, marka Babuszka
Agafia to kosmetyki pochodzące z dodatkiem ziół do codziennej pielęgnacji. Propolis od wieków ceniono za jego lecznicze i
pielęgnacyjne właściwości. Do dzisiaj polecany jest w leczeniu wielu chorób i dolegliwości, ponieważ pomaga przywrócić witalność,
piękno i młodość. Syberyjska zielarka Agafia Jermakova często wykorzystywała propolis do przygotowywania szamponów. Babcia
Agafia uczyła: Jeżeli Twoje włosy są słabe i wypadają, lecz je propolisem i olejkiem łopianowym. Niech się zaparzy z liśćmi młodej
pokrzywy i wonnego rumianku, dodaj mydlnicy lekarskiej i myj włosy, aby były zdrowe. Przygotowując szampon uzupełniliśmy recepturę
babci Agafii organicznym ekstraktem z prawoślazu oraz olejkami eterycznymi z kminku i szałwii. Tradycyjny szampon przeciw
wypadaniu włosów oparty na ekstrakcie z propolisu głęboko regeneruje, przywraca włosom witalność i odbudowuje ich strukturę.
Ekstrakt z łopianu skutecznie wzmacnia cebulki włosów pobudzając ich wzrost, a ekstrakty z pokrzywy, prawoślazu i szałwii dostarczają
włosom witamin i składników odżywczych, przywracając im sprężystość, miękkość i naturalny blask. Rumianek łagodzi podrażnienia
skóry głowy, a dodatek panthenolu zapewnia włosom optymalny poziom nawilżenia. Korzeń mydlnicy delikatnie oczyszcza nie
podrażniając i nie zakłócając naturalnej równowagi włosów i skóry głowy.Sposób użyciaAplikuj na wilgotne włosy, masuj aż do
spienienia, a następnie dokładnie spłucz za pomocą ciepłej wody.SkładAqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide DEA,
Cocamidopropyl Betaine, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Propolis Extract*, Arctium Lappa Root Extract, Glycine Soja Oil, Urtica
Dioica Extract*, Chamomila Recutita Fower Water*, Althaea Officinalis Root Extract *, Salvia Officinalis Oil, Carum Carvi Fruit Oil, Mel*,
Saponaria Officinalis Root Extract*, Cera Alba, Panthenol, Niacinamid, Citric Acid, Parfum, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, Benzyl Salicylkate, Hexyl Cinnamal, CI 15985, CI 19140, CI 42090, CI 14720 *Składniki organiczne pochodzące z
upraw ekologicznych
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