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DERMOFUTURE Odżywka z aktywnym węglem 250 ml
 

Cena: 7,79 PLN

Opis słownikowy

Producent TENEX

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaDERMOFUTURE Odżywka z aktywnym węglem 250 mlSERIA OCZYSZCZANIE & REGENERACJADo każdego rodzaju włosów.
Oczyszcza włosy i skórę głowy z toksyn. Nawilża włosy. Produkty bezpieczne dla włosów farbowanych, nie barwią blond włosów.
Ułatwia rozczesywanie, pozostawia włosy miękkie i błyszczące. Idealna do codziennej pielęgnacji włosów. Nie brudzi.Delikatny zapach
Gardenii, znanej kompozycji perfum. 0% parabenów 0 % sztucznych barwników Naturalne ekstrakty.Wskazania3 SEKRETY PIĘKNYCH
WŁOSÓWCZARNY WĘGIEL oczyszcza skórę głowy i włosy z nadmiaru toksyn i sebum.ALOES nawilża włosy i skórę głowy, ułatwia
rozczesywanie, zwalcza łupież i stymuluje wzrost włosów.BIAŁA HERBATA chroni włosy przed promieniami UV oraz stanowi naturalna
osłonę antyoksydacyjną. Dodaje włosom miękkości.DziałanieJak działa węgiel aktywny w produktach do włosów ?• antybakteryjne,
detoksykująco, usuwa toksyny ze skóry głowy• oczyszcza z nadmiaru sebum oraz pozostałości po kosmetykach do stylizacji (lakiery,
żele itp.)• przeciwzapalnieJak działa aloes w produktach do włosów ?• łagodnie oczyszcza• przywraca równowagę skórze głowy•
zmiękcza włosy i stymuluje ich wzrost• nawilża, wzmacnia i chroni skórę głowyJak działa biała herbata w produktach do włosów ?•
antyoksydacyjnie• zatrzymuje wilgoć, przez co włosy są jeszcze bardziej nawilżone• chroni skórę przed szkodliwym wpływem
promieniowania UV• dzięki właściwościom antyoksydacyjnym chroni włosy przed wolnymi rodnikami.Sposób użyciaUmyj włosy
szamponem Dermofuture z aktywnym węglem. Nanieś niewielką ilość odżywki na wilgotne włosy i wmasuj ją na całej długości. Nie
aplikuj odżywki na skórę głowy . Następnie spłucz dokładnie wodą. Odżywkę można stosować po każdym myciu włosów.SkładAqua,
Cetearyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Silicone Quaternium-16 (and) Undeceth-11 (and) Butyloctanol (and) Undeceth-5, Activated
Carbon, Aloe, Barbadensis Leaf Juice, CamelliaSinensis Leaf Water, Panthenol, Polysorbate 20, Linoleic Acid, Retinyl Palmitare, Parfum,
DMDM Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.
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