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NATURATIV Szampon Łagodność Blask Wzmocnienie 250ml
 

Cena: 39,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać -

Producent AROMEDA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNATURALNY, ŁAGODNY SZAMPON SKOMPONOWANY Z ŁAGODNYCH ROŚLINNYCH SUBSTANCJI MYJĄCYCH I
NATŁUSZCZAJĄCYCH Z KOKOSA, NASION PALMY, PSZENICY, RZEPAKU I OLEJU SŁONECZNIKOWEGO. DELIKATNIE OCZYSZCZA
SKÓRĘ GŁOWY.DziałanieZawiera kilka świetnych ekstraktów roślinnych działających pielęgnująco, ochronnie, odżywczo i wzmacniająco
na włosy i skórę głowy. Nadaje włosom blask.Szampon jest wygodny w aplikacji. Ma przepiękny delikatny zapach. Włosy po umyciu są
błyszczące i miękkie, łatwo się układają. Polecany do włosów normalnych, kręconych oraz skłonnych do przetłuszczania się. Do
wrażliwej skóry głowy. Jego łagodne i wzmacniające działanie wynika ze składu:ekstraktu z bringraju, który regeneruje i wzmacnia
włosy, wspomaga ich wzrost, nadaje blasku; wzmacnia skórę głowy i chroni przed utratą włosów oraz przedwczesnym siwieniemBIO
ekstraktu z korzenia lukrecji, który głęboko nawilża i koi skórę głowy i włosy; ma działanie seboregulująceBIO ekstraktu z tymianku, który
ze względu na właściwości przeciwutleniające, stanowi idealny składnik produktów kosmetycznych chroniących skórę i włosy przed
procesami utleniania; jest także doskonałym środkiem przeciwzapalnym i łagodzącymekstraktu z korzenia mydlnicy, który ma
właściwości pieniące, oczyszczające, przeciwłojotokowe oraz regenerujące; wzmacnia skórę głowybetainy z melasy buraka cukrowego,
która chroni włosy i skórę głowy przed uszkodzeniami cieplnymi, łagodzi wpływ środków myjących, nawilża, poprawia połysk i miękkość
włosówInuliny z korzenia cykorii, która Tworzy gładki i przyjemny film na skórze i włosach, łagodzi wpływ środków myjącychKosmetyk
wegański.Sposób użyciaUmyj włosy 1-2 razy. Stosuj nawet codziennie. Aby zwiększyć efekt pielęgnacji zastosuj Odżywkę Łagodność
-Blask- Wzmocnienie.SkładAqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Lauryl Glucoside, Betaine, Glycerin, Inulin, Eclipta Prostrata Extract,
Saponaria Officinalis Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Extract*, Thymus Vulgaris (Thyme) Extract*, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate,
Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Parfum, Sodium Phytate, Citric Acid, Limonene*, Citral*, Citronellol*, Geraniol*
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