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JANTAR Kuracja na gorąco do włosów suchych łamliwych
17 ml+15 ml+5 ml FARMONA
 

Cena: 7,85 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 op.

Postać -

Producent FARMONA KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaJANTAR kuracja na gorąco z wyciągiem z bursztynu do włosów suchych i łamliwychNadaj swoim włosom miękkość i
blask!Receptury preparatów z serii Jantar bogate są w składniki aktywne, które odżywiają, wzmacniają i chronią włosy od cebulek aż po
same końce.Kuracja na gorąco Jantar oparta jest na sprawdzonej i skutecznej recepturze. To owoc długich tradycji wykorzystywania
niezwykłych właściwości bursztynu.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:regenerująca maska olejowa- intensywnie regeneruje , odżywia i
odbudowuje włosy sprawiając, że stają się elastyczne i mocneszampon nawilżający- przywraca włosom witalność i sprężystość,
optymalnie nawilża skórę głowybalsam wygładzający– nadaje włosom gładkość, blask i ułatwia ich rozczesywanieDziałanienawilżone,
mocne, pełne witalności, jedwabiście gładkie i miękkie włosyregenerująca maska olejowa- intensywnie regeneruje , odżywia i
odbudowuje włosy sprawiając, że stają się elastyczne i mocneszampon nawilżający- przywraca włosom witalność i sprężystość,
optymalnie nawilża skórę głowybalsam wygładzający- nadaje włosom gładkość, blask i ułatwia ich rozczesywanieczepek foliowy-
utrzymuje ciepło, ułatwiając wnikanie substancji aktywnych w głąb struktury włosaSposób użyciaKrok 1. Regenerująca maska
olejowa:-umieść saszetkę z maską w miseczce z gorącą wodą na około 1 minutę;-wmasuj ciepłą maskę we włosy i rozczesz je;-nałóż na
głowę dołączony foliowy czepek i owiń go ręcznikiem;-pozostaw na 20minut, a następnie spłucz.Krok 2. Szampon nawilżający:nanieś na
wilgotne włosy zawartość saszetki z szamponem, masuj do uzyskania piany i spłucz.Krok 3. Balsam wygładzający:-rozprowadź na
wilgotnych włosach zawartość saszetki z balsamem i spłucz po chwili. Jeśli Twoje włosy wymagają intensywnej regeneracji, pozostaw
balsam bez spłukiwania.Stosować raz w tygodniu lub po zabiegach fryzjerskichSkładSkładniki aktywne:bursztyn- pielęgnuje, wzmacnia,
odżywia włosy oraz chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznycholejek arganowy- zapobiega przesuszeniu, doskonale
regeneruje i odbudowuje włosyolejek awokado- nabłyszcza włosy, chroni końcówki przed rozdwajaniem i kruszeniemolejek kokosowy-
wygładza włosy i zapobiega ich puszeniuproteiny jedwabiu- nadają włosom elastyczność, miękkość i blask
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