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COLWAY Odżywka zagęszczająca do włosów 200ml DATA
WAŻNOŚCI 30.08.2023
 

Cena: 149,00 PLN

Opis słownikowy

Producent COLWAY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaOdżywka zagęszczająca włosy.DziałanieUnikalna w skali światowej, kompletna odżywka do włosów. Składniki w niej
zawarte, realnie umożliwiają korzystne oddziaływanie na kondycję włosa na całej jego długości. Wyróżniamy trzy zasadnicze strefy
włosa, cebulkę włosową, gruczoły łojowe i kanalik włosowy oraz martwy wyrostek keratynowy, powyżej kanalika włosowego, czyli co my
widzimy i nazywamy włosem. Praktycznie wszystkie odżywki do włosów mają kontakt tylko z widoczną częścią włosa, powyżej jego
kanalika. Odżywka do Zagęszczania Włosów – autorski kosmetyk polskiego wynalazcy, doktora chemii Krzysztofa Słonia - dzięki
obecności aktywnej diosminy, działa na ten obszar, gdzie włos się rodzi, czyli na cebulkę włosową. Odpowiednio duże stężenie diosminy,
powoduje zwiększony przepływ krwi przez naczynia krwionośne cebulki, co owocuje większą ilością składników odżywczych
wykorzystywanych przez organizm do wzrostu włosa. Już po pierwszym użyciu, włosy znacznie wolniej się przetłuszczają i wyglądają
trzeciego dnia po umyciu równie dobrze jak pierwszego. Odżywka COLWAY zyska uznanie osób, które nie chcą myć włosów codziennie,
a zachowywać ich świeży wygląd.Sposób użyciaNa mokre włosy nałożyć niewielką ilość odżywki i wmasowywać we włosy i skórę
głowy przez jedną do dwóch minut. Następnie spłukać ciepłą wodą. Stosować po każdym myciu włosów.Do mycia włosów używać
Szamponu Zagęszczającego Włosy COLWAY. Używanie obu tych produktów razem znacznie zwiększa efekt zagęszczający, który każdy
użytkownik postrzeże już po kilku, a najpóźniej kilkunastu tygodniach na grzebieniu podczas czesania.SkładAqua, Coco-Gliceride,
Ceteareth Alcohol, Amodimethicone (and) Cetrimonium Chloride (and) Trideceth-12, Squalane, Hippohae Rhamnoides Oil (Sea Buckthorn
Oil), Behentrimonium Chloride, Ceteareth-25, Capryloyl Glycine, Parfum, Ethylheksylglycerin, Phenoxyethanol, Equisetum Arvense
(Horsetail) Extract, Ethoxydiglycol, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil, Sclerocarya Birrea (Marula) Seed Oil,Malic Acid, Diosmine, Perilla
Frutescens (Perilla) Seed Oil, Hesperidine.
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