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JANTAR ZESTAW Szampon 330ml + Odżywka- wcierka
100ml + Mgiełka 200ml
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent FARMONA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

FARMONA JANTAR ZESTAW Szampon + Odżywka do włosów i skóry głowy + FARMONA JANTAR Mgiełka do włosów nawilżająco-
ochronna 

FARMONA JANTAR Szampon z wyciągiem z bursztynu - 300 ml

 

Wskazania

Do włosów z tendencją do przetłuszczania.

 

Działanie

Zawiera wyciąg z bursztynu, kompleks witamin A, E, F oraz Inutec - naturalny prebiotyk - o doskonałych właściwościach
kondycjonujących. Wyciąg z bursztynu wzmacnia włosy, wygładza je oraz zapobiega przetłuszczaniu. Jako naturalny filtr chroni przed
szkodliwym działaniem środowiska.

 

Sposób użycia
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Na mokre włosy nanieść niewielką ilość szamponu i delikatnie wmasować, aż do uzyskania piany. Następnie spłukać.

 

Skład

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Propylene Glycol, Amber Extract. Polysorbate
20, Retinyl Palmitate, Tocopherol, Linoleic Acid, PEG-20, Glyceryl Laurate, Inulin, Citric Acid, DMDM Hyndatoin,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum, Limonene.

 

 

FARMONA JANTAR Odżywka do włosów i skóry głowy - 100 ml

 

Wskazania

Zawiera biologicznie czynne substancje stymulujące porost włosów, aktywny wyciąg z bursztynu, d panthenol oraz witaminy
A,E,F,H.Systematycznie stosowana poprawia metabilozm i dotlenienie cebulek włosów, regeneruje i łagodzi podrażnienia.

 

Działanie

Włosy stają się wyraźnie grubsze, lśniące i odporne na uszkodzenia.Odżywka zapobiega rozdwajaniu włosów i chroni przed szkodliwym
wpływem środowiska i słońca

FARMONA JANTAR Mgiełka do włosów nawilżająco-ochronna - 200 ml

 

Wskazania

Zawiera aktywny wyciąg z bursztynu, proteiny pszeniczne, ekstrakt z zielonej herbaty d pantenol. Nawilża, wzmacnia i chroni włosy
przed niekorzystnym wpływem środowiska w każdych warunkach.

 

Działanie

Aktywny wyciąg z bursztynu jest naturalnym silnym filtrem UV, chroni włosy przed szkodliwym działaniem słońca i zanieczyszczeniami
środowiska.Proteiny pszeniczne przylegają cienką warstwą do włosów, chronią je przed niekorzystnym wpływem środowiska i
nadmiernym wysuszeniem. Odżywiają, nawilżają i ułatwiają rozczesywanie włosów.Wyciąg z zielonej herbaty jest cennym źródłem
mikroelementów odpowiedzialnych za odżywianie skóry głowy i mieszków włosowych. D pantenol nawilża i stymuluje pęcznienie
keratyny, przez co wyraźnie wzmacnia, pogrubia i nadaje włosom połysk.
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