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NATURATIV Maska do włosów regeneracja 250ml
 

Cena: 59,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać -

Producent AROMEDA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaTO NIE KOLEJNA ZWYCZAJNA ODŻYWKA DO WŁOSÓW - TO NATURALNA MASKA DO WŁOSÓW O DZIAŁANIU SILNIE
NAPRAWCZYM, STWORZONA ZE SKŁADNIKÓW POZYSKANYCH PROSTO Z NATURY. PRAWDZIWA BOMBA SPECJALNIE DOBRANYCH
DOBROCZYNNYCH SKŁADNIKÓW ROŚLINNYCH.DziałanieNasza bestsellerowa naturalna maska do włosów zdecydowanie nawilża,
odżywia, uelastycznia i wygładza włosy. Wyjątkowe połączenie naturalnych ekstraktów z olejami i masłami roślinnymi poprawia wygląd
oraz kondycję włosów przesuszonych oraz zniszczonych, zarówno w sposób mechaniczny, jak i na skutek kontaktu z substancjami
chemicznymi, zawartymi m.in. w farbach do włosów. Maska zawiera wspaniałe masło shea, oraz odżywcze i ochronne oleje: konopny i
olej żurawinowy.Proteiny pszeniczne zawarte w naturalnej masce do włosów, jako naprawczo-wzmacniający element pielęgnacji, otulają
włos i działają jak tarcza ochronna przed czynnikami zewnętrznymi.Maska działa również łagodząco i regulująco na skórę głowy.
Zawartość ekstraktu z bhringraj, nazywanego władcą włosów przyczynia się do zauważalnego wzmocnienia i odżywienia zarówno
struktury włosa, jak i skóry. Dzięki łagodzeniu podrażnień mieszków włosowych i przywróceniu równowagi skóry głowy, wpływa na
szybszy wzrost włosów oraz zapobiega ich wypadaniu. Włosy odzyskują blask i sprężystość. Maska zawiera również łagodzące wodę
oczarową i wyciąg z mydlnicy.Kompleks witamin chroni kolor i stymuluje wzrost.Efekty, jakie dostrzeżesz dzięki regularnemu
stosowaniu bogatej w składniki odżywcze Maski Regeneracja, będą szybsze i bardziej widoczne niż w przypadku stosowania nawet
najlepszej odżywki do włosów.Stosuj maskę raz - dwa razy w tygodniu. Nałóż ją na suche lub lekko zwilżone włosy nawet przed myciem,
kosmetyk wmasuj również w skórę głowy. Maska musi znajdować się na włosach minimum 10-30 minut, najlepiej godzinę, a możesz ją
zostawić na włosach nawet na całą noc. Jeśli maska została zastosowana przed myciem głowy, spłucz i umyj włosy oraz skórę głowy
szamponem, a jeśli po umyciu - spłucz.Maska pachnie pięknie - cytrusowo i lekko korzennie.Kosmetyk wegański.Sposób użyciaStosuj
1-2 razy w tygodniu. Maskę należy wmasować w skórę głowy i nałożyć na włosy. Można zwilżyć wcześniej włosy, aby maska łatwiej się
rozprowadzała. Pozostaw na minimum 10-30 minut, a następnie umyj włosy szamponem. Możesz zostawić maskę na włosach na
dłużej – godzinę, kilka, całą noc. Możesz pozostawić maskę na włosach również po myciu. Możesz jej również w małej ilości stosować
jako odżywki do włosów.SkładAqua, Hamamelis Virginiana Flower Water, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Betaine, Glycerin*, Eclipta
Prostrata Extract, Saponaria Officinalis Extract, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Brassicamidopropyl Dimethylamine, Cannabis Sativa
Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Oil, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Parfum,
Hydrolyzed Wheat Protein, Niacinamide, Calcium Panthotenate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Pyridoxine HCI,
Squalene, Maltodextrin, Silica, Sodium Starch Octenylsuccinate, Sodium Phytate, Aspartic Acid, Citric Acid, Citral, Citronellol, Geraniol*,
Limonene, Linalool
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/naturativ-maska-do-wlosow-regeneracja-250ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

