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WAX Angielski Pilomax Szampon Daily włosy jasne 200 ml
 

Cena: 22,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent PILOMAX SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaWAX Angielski Pilomax Szampon włosy jasne Daily 200 mlSzampon Wax angielski Pilomax Henna Daily włosy jasne
sprawdza się świetnie jako środek do codziennego mycia włosów i skóry głowy. Szampon nawilża, ułatwia rozczesywanie, chroni oraz
zwiększa objętość włosów.DziałanieWax angielski Pilomax Henna Daily włosy jasne szampon to unikalny produkt o doskonałym
składzie, który poprawi kondycję włosów. Kosmetyk jest delikatny i w pełni bezpieczny dla skóry głowy. Pantenol łagodzi podrażnienia
skóry głowy oraz przyczynia się do ułatwia rozczesywania włosów. Jego właściwości pozwalają także na optyczne pogrubienie włosów
oraz ich uelastycznienie. Pantenol sprawdza się również jako substancja przeciwdziałająca rozdwajaniu się końcówek. Wyciąg z wierzby
białej skutecznie oczyszcza skórę głowy z nadmiaru sebum i zanieczyszczeń, a włosom nadaje objętości. Pokrzywa wzmacnia i hamuje
wypadanie włosów. Szampon zapewnia dogłębne odżywienie i nawilżenie oraz przywraca naturalny połysk i gładkość. Produkt
podkreśla jasny kolor kosmyków i chroni go przed czynnikami zewnętrznymi.Sposób użyciaPrzed myciem starannie rozczesz
włosy.Dokładnie zmocz włosy ciepłą wodą.Szampon w ilości równej objętości orzecha laskowego (włosy krótkie) lub orzecha włoskiego
(włosy półdługie i długie) rozetrzyj w dłoniach lub rozcieńcz wodą.Wsuwając ręce we włosy rozprowadź szampon na całej powierzchni
owłosionej skóry głowy.Masuj skórę głowy delikatnie opuszkami palców 1-2 minut.Rozprowadź pianę na dalszą część włosów od
nasady po końce.Przez 1-4 minuty płucz dokładnie włosy i skórę głowy czystą, bieżącą, ciepłą wodą, a następnie wodą trochę
chłodniejszą.W razie konieczności powtórz mycie.Po myciu użyj odżywki WAX Daily Mist lub Express Wax w celu domknięcia łusek
włosowych i odżywienia włosów.SkładAqua, Sodium Lauroyl Sacrosinate, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate,
PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-150 Distearate, Cocamide MEA, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Panthenol, Urtica
Dioica Extract, Glycerin, Salix Alba Bark Extract, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum, Hydroxypropyl Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Disodium EDTA, Hexyl Cinnamal, Lactic Acid.
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