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DERMENA REPAIR Maska włosy suche zniszczone 200 ml
 

Cena: 28,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać maska do włosów

Producent PHARMENA S.A.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaDERMENA REPAIR Maska włosy suche zniszczone 200 mldo włosów suchych i zniszczonych, nadmiernie
wypadającychwzmacnia i regeneruje włosychroni przed uszkodzeniami i wysuszeniemwygładza włosy oraz zapobiega ich
puszeniuułatwia rozczesywanie i stylizacjęDziałanieMaska dermena® repair jest przeznaczona do pielęgnacji suchych, zniszczonych i
osłabionych włosów, z tendencją do nadmiernego wypadania. Specjalnie opracowana formuła (molekuła Regen7, ekstrakty z nasion
amarantusa, tamaryndowca, shikakai i kokosa, olej macadamia, masło shea i estry jojoba) działa wielopłaszczyznowo: regeneruje,
wzmacnia i nawilża włosy, wyraźnie poprawiając ich wygląd i kondycję. Odżywia włosy od nasady aż po same końce. Odbudowuje
naturalną otoczkę włosa, zamykając łuski włosów oraz ograniczając tendencję do łamania i rozdwajania się końcówek. Wygładza włosy
oraz zapobiega ich puszeniu i elektryzowaniu się. Maska tworzy na włosach film ochronny, który chroni je przed wysuszeniem oraz
uszkodzeniami termicznymi i mechanicznymi. Regularnie stosowana przywraca włosom witalność, naturalną gęstość i objętość.
Pozostawia je miękkie, sprężyste i pełne blasku. Nie obciąża włosów, ułatwia ich rozczesywanie i stylizację.Wskazania:osłabione,
nadmiernie wypadające włosy suche i zniszczonewłosy z tendencją do łamania i rozdwajania się końcówekSposób użyciaNanieść
maskę na umyte, wilgotne włosy i równomiernie rozprowadzić na całej ich długości. Pozostawić na włosach około 5 minut, po czym
starannie spłukać. Stosować 2 razy w tygodniu, lub częściej, w zależności od potrzeb włosów.Dla wzmocnienia efektu zaleca się
równoczesne stosowanie maski z szamponem dermena® repair. Doskonałym uzupełnieniem kuracji wzmacniającej są także preparaty
do miejscowego stosowania na skórę głowy z linii dermena® (żel, lotion, kuracja w ampułkach) oraz suplement diety dermena®
complex.SkładAQUA, CETEARYL ALCOHOL, BEHENTRIMONIUM CHLORIDE, BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE, HYDROGENATED
CASTOR OIL/SEBACIC ACID COPOLYMER, GLYCERIN, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, COCOS NUCIFERA OIL, METHYL NIACINAMIDE
CHLORIDE, AMARANTHUS CAUDATUS SEED EXTRACT, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER,
HYDROLYZED JOJOBA ESTERS, ZEA MAYS STARCH, GLYCINE SOJA OIL, ACACIA CONCINNA FRUIT EXTRACT, TRITICUM VULGARE
BRAN EXTRACT, AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT, TAMARINDUS INDICA FRUIT EXTRACT, TOCOPHEROL, BETA-SITOSTEROL,
SQUALENE, C15-19 ALKANE, LACTIC ACID, ISOPROPYL ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, PHENETHYL ALCOHOL, CAPRYLYL GLYCOL,
GLUCONOLACTONE, CALCIUM GLUCONATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, PHENOXYETHANOL, PARFUM, HEXYL
CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL.
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