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FLOSLEK ELESTAbion R Szampon regeneracyjny - włosy
suche i zniszczone 150 ml
 

Cena: 20,75 PLN

Opis słownikowy

Producent FLOS-LEK

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

FLOS-LEK ELESTAbion R Szampon regeneracyjny - włosy suche i zniszczone 

 

  

Wskazania

włosy suche i zniszczone (np. suszeniem, farbowaniem, rozjaśnianiem i stylizacją), - profilaktyka przeciwłupieżowa u osób o włosach
suchych i osłabionych. Skażone środowisko, dym nikotynowy, ostre słońce, mróz, klimatyzacja, farbowanie czy destrukcyjna stylizacja
(używanie prostownicy, lokówki, suszarki) szkodzą włosom. Zniszczone włosy tracą swoją elastyczność, a ich łuski które powinny
przylegać są odchylone i połamane. Na skutek niewłaściwej pielęgnacji włosy tracą blask, są matowe, przesuszone (szczególnie na
końcówkach), szorstkie i podatne na plątanie. Ratunkiem jest systematyczna regeneracja.

 

Działanie

Specjalistyczny szampon nowej generacji intensywnie wzmacniający włosy, z wyciągiem z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng) i
substancją kondycjonującą, oparty na łagodnej bazie myjącej. 
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- Regeneruje, odżywia i odbudowuje strukturę włosa. 

- Zapobiega wypadaniu i wzmacnia cebulki włosów. 

- Normalizuje proces keratynizacji naskórka. 

- Likwiduje przyczyny łupieżu i zapobiega jego nawrotom. - Szampon nie podrażnia skóry głowy. 

- Bardzo dobrze się pieni, myje i spłukuje.

Włosy wzmocnione, pełne witalności, bez rozdwojonych końcówek, miękkie i puszyste, bez łupieżu.

 

Sposób użycia

Sposób użycia: niewielką ilość szamponu nanieść na mokre włosy. Starannie masować opuszkami palców skórę głowy i włosy
pozostawiając szampon na 3-5 minut, a następnie dobrze spłukać. Czynność powtórzyć. Stosować- w zależności od potrzeb,
przynajmniej 3 razy w tygodniu. 

 

Skład

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glycerin, Glyceryl Oleate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Panthenol,
Inulin, Alpha-glucan Oligosaccharide, Sodium Lactate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Propylene Glycol, Panax Ginseng Root
Extract, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Parfum, Polysorbate 20, Polyquaternium-10, Disodium EDTA, Hexamidine Diisethionate,
Lactic Acid, Hexyl Cinnamal,
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