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WAX Angielski Pilomax Szampon Daily włosy cienkie 200 ml
 

Cena: 30,31 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent PILOMAX SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaFormuła szamponu opracowana specjalnie z myślą o szczególnych potrzebach włosów cienkich ipozbawionych objętości, do
codziennego mycia skóry głowy i włosów. Produkt myje delikatnie, ajednocześnie skutecznie. Nadaje włosom połysk, wzmacnia je,
nawilża i wygładza.Wyciąg z pokrzywy redukuje łojotok i poprawia mikrokrążenie skóry głowy. Skutecznie zapobiega nadmiernejutracie
włosów, wzmacnia je nadając połysk i miękkość. Kasztanowiec - ma właściwości przeciwzapalne idziała antyłupieżowo. Kolagen morski
uelastycznia włosy, zwiększa ich sprężystość i unosi u nasady nieobciążając ich.DLA KOGO:✔ włosy cienkie, pozbawione
objętościDZIAŁANIE:✔ Oczyszczenie✔ Intensywne nawilżenie✔ Większa objętośćWYNIKI BADAŃ APLIKACYJNYCH:▪ zmniejszenie
przetłuszczania się włosów i skóry - wg. 100% badanych▪ brak obciążenia włosów - wg. 100% badanych▪ większa objętość - wg. 100%
badanychDziałanieEKSTRAKT Z POKRZYWY▪ wzmacnia włosy nadając im połysk i puszystość▪ zapobiega nadmiernej utracie włosów▪
stymuluje i odżywia skórę głowy i pobudza produkcję kolagenu▪ redukuje nadmierny łojotokEKSTRAKT Z KASZTANOWCA▪ głęboko
nawilża▪ aktywnie stymuluje cebulki wzmacniając włosy i zapobiegając ich nadmiernej utracie▪ ma właściwości antyseptyczne i
przeciwłupieżowePRODUKT NIE ZAWIERA:∙ SLS (Sodium Lauryl Sulfate)∙ MIT∙ parabenów∙ silikonów∙ olejów mineralnychSubstancje te
mogą wysuszać i podrażniać skórę, powodować świąd, wypryski oraz stany zapalne.KOLAGEN MORSKI▪ głęboko nawilża▪ aktywnie
stymuluje cebulki, wzmacnia włosy i zapobiegając ich nadmiernej utracie▪ uelastycznia włosy i unosi je u nasadyPANTENOL
(PROWITAMINA B5)▪ intensywnie nawilża i uelastycznia włosy, wiążąc wodę w strukturze włosa▪ wzmacnia włosy, optycznie pogrubia i
dodaje im objętości, wypełniając włókno włosa▪ uelastyczniawłosy i ułatwia ich rozczesywanie▪ tworzy film ochronny wokół włosa,
zapobiegając rozdwajaniu końcówek▪ jest naturalnym filtrem UVSposób użycia1. Porcję szamponu wmasuj w mokre włosy i skórę
głowy i spień. Dokładnie spłucz.2. W razie potrzeby powtórz.3. Zastosuj odżywkę kolagenową do włosów cienkich i bez objętości Wax
Daily lub maskę Aloesdo włosów cienkich Wax NaturClassic. Postępuj zgodnie z umieszczonymi na opakowaniuzaleceniami. Dokładnie
opłucz włosy i skórę głowySkładAqua, Sodium Laureth Sulfate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine,Coco-
Glucoside, PEG-150 Distearate, Glyceryl Oleate, Panthenol, Aesculus Hippocastanum Seed Extract,Urtica Dioica Extract, Hydroxypropyl
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Soluble Collagen,Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, PEG-90M, Linalool, Aminomethyl
Propanol, Sodium Chloride,Citric Acid, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate.Produkt
przebadany dermatologicznie.Formuła oparta na naturalnych składnikach aktywnych, bezpieczna dla wrażliwej skóry głowy.
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