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JOANNA PROFESSIONAL FILTR UV Odżywka ochronna o
zapachu wiśni 1000 g
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Producent JOANNA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

OpisJOANNA PROFESSIONAL FILTR UV Odżywka ochronna o zapachu wiśni 1000 gOdżywka ochronna z filtrem UV Joanna
Professional została specjalnie opracowana do stosowania w salonach fryzjerskich. Zawiera starannie dobrane składniki, które
pielęgnują włosy farbowane i podkreślają głęboki blask ich koloru. Filtr UV chroni przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych,
dzięki czemu przedłuża trwałość koloru włosów farbowanych. Po zastosowaniu odżywki włosy łatwo się rozczesują i układają, mają
piękny połysk i zdrowy wygląd. Piękny zapach dojrzałej wiśni sprawi, że poczujesz wyjątkową przyjemność i relaks podczas
pielęgnacji.Marzysz o tym, aby jeszcze dłużej cieszyć się pięknym kolorem swoich włosów? Ochronna odżywka do włosów Joanna
Professional jest stworzona właśnie dla Ciebie! To produkt niosący za sobą zbawienne rezultaty dla twoich włosów.Odżywka zawiera
starannie dobrane składniki, które pielęgnują włosy farbowane i podkreślają głęboki blask ich koloru. Po zastosowaniu odżywki włosy
łatwo się rozczesują i układają, mają piękny połysk i zdrowy wygląd. Ma piękny zapach dojrzałej wiśni, który sprawi, że poczujesz
wyjątkową przyjemność i relaks podczas pielęgnacji.Poznaj wszystkie cechy produktuSkładnik aktywny - filtr UV - chroni przed
szkodliwym działaniem promieni słonecznych, dzięki czemu przedłuża trwałość koloru włosów farbowanychProfesjonalne rezultaty jak z
salonu fryzjerskiego - włosy gładsze i bardziej lśniące; chronione przed utratą koloru; łatwiejsze w rozczesywaniu i układaniu;Green Dot -
produkt ma swój wkład w budowę i funkcjonowanie systemu recyklingu;Twoja codzienna rutyna z produktami z linii Professional marki
JoannaNajlepsze rezultaty osiągniesz stosując regularnie szampon, odżywkę i maskę z filtrem UV. Nie czekaj, sięgnij po cały zestaw
profesjonalnych produktów przeznaczonych do stosowania w salonach fryzjerskich i zapewnij swoim włosom właściwe odżywienie i
blask koloru.
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