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WAX Angielski Pilomax Odżywka Daily włosy suche keratyna
200 ml
 

Cena: 25,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent PILOMAX SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaWAX Angielski Pilomax Odżywka Daily włosy suche keratyna 200 mlFormuła odżywki opracowana specjalnie z myślą o
szczególnych potrzebach włosów suchych, matowych z tendencją do elektryzowania się.Odżywka keratynowa Wax Daily odżywia i
nawilża skórę głowy. Odbudowuje, wygładza włosy, nadaje im połysk i zmiękcza, ułatwiając układanie. Chroni włosy przed
uszkodzeniami i rozdwajaniem. Jest wskazana do stosowania po keratynowym prostowaniu włosów.DziałanieOdżywka keratynowa do
włosów suchych i sztywnych.Preparat rekomendowany do codziennego stosowania.Polecany przez trychologów.ODBUDOWUJE
USZKODZONE WŁOSY I WYGŁADZA JEODŻYWIA SKÓRĘ GŁOWYPOBUDZA MIESZKI WŁOSOWEAloes - bogate źródło witamin,
substancji mineralnych i aminokwasów wspomaga proces nawilżania włosów i skóry głowy. Keratyna wiążąc się z włóknem włosa
odbudowuje jego uszkodzoną strukturę. Wspomaga rewitalizację uszkodzonych włosów, silnie je nawadnia, wygładza i
uelastycznia.Produkt sprawia, że włosy są bardziej błyszczące, elastyczne i mniej się elektryzują.By wzmocnić skuteczność preparatu i
osiągnąć trwałe efekty, Twoim włosom polecamy stosowanie w codziennej pielęgnacji także innych produktów z serii Wax.SOK Z LIŚCI
ALOESUINCI: Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juicegłęboko nawilża ułatwiając przenikanie wody w przestrzenie
międzykomórkoweaktywnie stymuluje cebulki włosów usprawniając podziały komórkoweintensywnie odżywia będąc bogatym źródłem
witamin, substancji mineralnych i aminokwasówwzmacnia włosy pobudzając mikrokrążenie skórne oraz komórki produkujące kolagen i
elastynęjest naturalnym filtrem UVKERATYNAregeneruje włosy ze zniszczoną strukturą keratynowądziała jak „cement”, poprawiając
wytrzymałość mechaniczną włosównawilża i wyczuwalnie wzmacnia włosy, poprawia ich elastyczność i sprężystośćogranicza i łagodzi
drażniące działanie środków powierzchniowoczynnychzawartość siarki powoduje, że ma działanie przeciwłupieżoweSposób
użyciaOdżywkę keratynową Wax Daily nanieść na umyte wilgotne włosy od nasady aż po końce. By rozprowadzić preparat
równomiernie można przeczesać włosy grzebieniem. Pozostawić na włosach 1-3 minut. Obficie spłukiwać ciepłą wodą, a włosy
pozostawić do wyschnięcia bądź układać jak zwykle.Stosuj po każdym myciu głowy.Dla lepszego efektu przed zastosowaniem odżywki
włosy należy umyć szamponem Wax Daily Delicato lub innym szamponem z serii Wax. Szampon przygotuje włosy i skórę głowy na
aktywną absorpcję dobroczynnych składników aktywnych, które łatwiej wnikną we włókno.SkładAqua, Stearyl Alcohol, Glycerin,
Behenamidopropyl Dimethylamine, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Laurdimonium Hydroxypropyl,
Hydrolyzed Keratin, Ceteareth-20, Cetrimonium Chloride, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Parfum, DMDM Hydantoin,
Benzyl Benzoate, Disodium EDTA, Coumarin, Limonene, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate
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