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RAINFOREST WAX maseczka do włosów ciemnych 250 ml
 

Cena: 17,59 PLN

Opis słownikowy

Producent A-Z MEDICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

RAINFOREST WAX maseczka do włosów ciemnych:

chroni włosy przed utratą koloru i barwi je w sposób naturalny,

regeneruje włosy i skórę głowy, dostarczając im substancji nawilżających i składników odżywczych,

ułatwia rozczesywanie i układanie włosów.

 

Działanie  

Maseczka odżywcza Rainforest Wax do włosów ciemnych skomponowana jest głównie w oparciu o naturalne składniki roślinne
pochodzące z lasów Amazonii. Wyciąg z orzecha brazylijskiego zapobiega nadmiernej utracie wilgoci oraz zwiększa o ponad 30%
ochronę włosów przed utratą koloru. Wyciąg z drzewa sangre de drago zawiera szereg substancji odpowiedzialnych za wzrost cebulek i
odbudowę kolagenu, wykazując skuteczne działanie naprawcze. Henna głęboko penetruje struktury włosów, powodując ich naturalną
pigmentację, odtworzenie i utrzymanie naturalnej barwy. Ekstrakt z miodu wygładza i nawilża skórę głowy i włosy, wykazując również
silne działanie odżywcze. Dodatki kondycjonujące zapewniają włosom miękkość, lepsze układanie oraz łatwiejsze rozczesywanie, co
zmniejsza narażenie na uszkodzenie w trakcie zabiegów fryzjerskich.
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Na umyte i osuszone włosy nanieść równomiernie maseczkę (okolo 20 ml na średniej długości włosy). Wmasować dokładnie w skórę i
włosy. Pozostawić na 15-30 minut. Optymalny efekt uzyskuje się, zapewniając włosom ciepły kompres. Po wyznaczonym czasie włosy
spłukać ciepłą wodą. Zabieg należy powtarzać co 3-5 dni, aż do uzyskania widocznej poprawy. Profilaktycznie stosować co najmniej raz
w tygodniu. Przechowywać w temperaturze pokojowej, szczelnie zamknięte.

 

Skład

Aqua demi., Caprylic/Capric Triglyceride, Cetrimonium Chloride, Cetearyl Alcohol, Bertholletia Excelsa, Amodimethicone (and) C11-15
Pareth-7 (and) Laureth-9 (and) Glycerin (and) Trideceth- 12, Lawsonia Intermis Extract, Propylene Glycol;Mel Extract, Cetearyl Alcohol
(and) Ceteareth 20, Croton Lechleri Extract, Panthenol, DMDM Hydantoin Iodopropynyl Butylcarbamate, Fragrances (D-Limonene
Dipentene, Linalool).
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