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BIOLAVEN Odżywka do włosów 300 ml
 

Cena: 19,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

BIOLAVEN Odżywka do włosów 300ml

Wskazania

Biolaven Nawilżająco-wygładzająca odżywka do włosów to kosmetyk pielęgnacyjny, który wskazany jest do każdego rodzaju włosów.
Skutecznie chroni przed utratą wilgoci oraz sprawia, że włosy stają się mocniejsze. 

Właściwości

Nawilżająco-wygładzająco odżywka do włosów Biolaven dzięki starannie dobranym składnikom wykazuje dobroczynny wpływ na włosy
niezależnie od ich rodzaju. Zawiera kompleks składników, które zapobiegają utracie wilgoci oraz działają wzmacniająco. Obecny w
odżywce olej z pestek winogron stanowi bogate źródło witaminy E, przeciwutleniaczy (polifenolów i flawonoidów) oraz tłuszczów
wielonienasyconych. Przyspiesz wzrost włosów oraz przeciwdziała ich łamaniu. Delikatnie je wygładza jednocześnie ich nie obciążając.
Masło avocado, które zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), liczne witaminy - A, D, E i B ( w tym kwas foliowy), K i P oraz
potas, wapń i żelazo, głęboko nawilża i wygładza, stymuluje syntezę kolagenu oraz chroni przed szkodliwym wpływem wolnych
rodników i czynników zewnętrznych. Ksylitol poprawia kondycję i wzmacnia włosy. Dodatek alginatu sprawia, że włosy zostają
wygładzone, podczas gdy panthenol regeneruje je na całej ich długości. Zastosowany w Odżywce olejek eteryczny z lawendy słynie ze
swojego działania odświeżającego i wzmacniającego. Dodatkowo, pozostawia na włosach delikatny, naturalny zapach. 

Skład

Aqua, Vitis Vinifera Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Glycerin, Persea Gratissima Butter, Stearic Acid, Xylitol, Panthenol, Glyceryl
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Laurate, Decyl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Sodium Alginate, Tocopheryl Acetate, Lactic Acid,
Sodium Benzoate, Lavandula Angustifolia Oil, Parfum

 

Sposób użycia

Równomiernie naieś niewielką ilość odżywki na umyte włosy i pozostawi na 1-2 minuty. Następnie dokładnie spłucz włosy letnią wodą.
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