
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

YOPE BOOST Serum do końcówek włosów z olejkiem z
kamelii i adaptogenem: grzybem Reishi 50 ml
 

Cena: 19,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent YOPE SP. Z O.O. POLSKA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaYOPE BOOST Serum do końcówek włosów z olejkiem z kamelii i adaptogenem: grzybem Reishi 50 mlKrem olejkowy, który
scala rozdwojone końcówki i chroni włosy. Mistrz pierwszego wrażenia - włosy układają się jak po wyjściu od fryzjera.DziałanieChroni
przed uszkodzeniami. Bezsilikonowe kremowe serum do końcówek. Zawiera olej z białego maku, skwalan i kompleks z oleju tsubaki,
które wygładzają włosy. Ekstrakty z nasion camellia japonica , olej rycynowy i olej herbaciany regenerują zniszczone końce dzień po
dniu.• OLEJ BRASSICA – tworzy bogaty w lipidy kompleks z aminokwasami, który wygładza, dogłębnie nawilża i wzmacnia włosy.•
HEMISKWALAN – naturalny, lekki emolient, który daje efekt jak silikony, ale bez ich wad! Działa nawilżająco, regeneruje włosy oraz
nadaje połysk i termoochronę.• K-OLEO – kompleks oleju tsubaki oraz ekstraktów z nasion i kwiatów camellia japonica, oleju
rycynowego i oleju z nasion herbaty. Prawdziwa regeneracja i wzmocnienie dla zniszczonych końcówek. Chroni włosy przed
uszkodzeniami mechanicznymi, które powtarzamy każdego dnia: szczotkowaniem, pocieraniem i suszeniem.ADAPTOGEN – GRZYB
REISHIKról grzybów. W połączeniu z pozostałymi składnikami wspomaga regenerację i odbudowę łuski włosa. Bogaty w
przeciwutleniacze, wykazuje silne działanie ochronne, zwłaszcza na stres oksydacyjny i zanieczyszczenia. Poprawia ogólną kondycję
skóry głowy, odżywia ją i pielęgnuje. Wzmacnia włosy, chroni je przed uszkodzeniami, dzięki czemu rosną silniejsze, mocniejsze i
zdrowsze.PRODUKTY YOPE UZUPEŁNIAJĄ SIĘ WZAJEMNIEW zależności od potrzeb Twoich włosów i skóry głowy możesz stworzyć
swój własny rytuał łączący produkty z linii HYDRATE, BOOST oraz BALANCE.Sposób użyciaRozetrzyj kilka kropli serum w palcach i
wetrzyj w końce włosów. Nie spłukuj.SkładAqua, C13-15 Alkane, Brassica Alcohol, Cetearyl Alcohol, Isoamyl Laurate, Triheptanoin,
Brassicyl Valinate Esylate, Gluconolactone, Ricinus Communis Seed Oil, Hydrolyzed Linseed Seed, Camellia Japonica Seed Oil, Camellia
Sinensis Seed Oil, Camellia Japonica Flower Extract, Camellia Japonica Seed Extract, Ganoderma Lucidum (Mushroom) Extract,
Levulinic Acid, Glycerin, Sodium Levulinate, Hydroxyacetophenone, Parfum, Lactic Acid, Maltodextrin, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate, Coumarin, Eugenol.
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