Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

YVES ROCHER Płukanka octowa z malin 400 ml
Cena: 36,90 PLN
Opis słownikowy
Producent

Yves Rocher

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Opis produktu
WskazaniaW jakim celu używa się płukanki octowej do włosów? Zdrowe włosy mają wygładzoną powierzchnię i domknięte łuski
włosowe – są silne, błyszczące i nie plączą się. Niekiedy jednak struktura włosów zostaje zaburzona – na przykład pod wpływem zbyt
twardej wody używanej podczas mycia lub niedokładnego spłukiwania produktów pielęgnacyjnych. Stosowanie Płukanki octowej z
malin pomoże Ci w naturalny sposób wygładzić włosy, przywrócić im blask, a także oczyścić skórę głowy.DziałanieOcet z malin i
fruktany z agawy – innowacyjne połączenie dla lśniących włosów i zdrowej skóry głowyPłukanka octowa z malin Yves Rocher to znany i
ceniony kosmetyk. Nasi badacze i specjaliści zawsze szukają jednak innowacyjnych rozwiązań – dlatego mamy przyjemność
przedstawić Ci nową formułę płukanki. Do podstawowego składnika aktywnego, czyli octu z malin, dodaliśmy fruktany z agawy.Agawa
to roślina, którą eksperci Yves Rocher pozyskują z ekologicznych plantacji w Meksyku. W czasie swojego kwitnienia roślina gromadzi
drogocenne cukry (fruktany). Pomagają jej one przetrwać w trudnym, pustynnym klimacie. Rolą fruktanów z agawy w kosmetykach Yves
Rocher jest poprawa mikrokrążenia skóry głowy. Dzięki temu włosy mogą stać się jeszcze lepiej odżywione i lśniące od cebulki aż po
końce.W składzie płukanki malinowej Yves Rocher niezmiennie znajduje się także ocet z malin. Maliny zawierają przeciwutleniacze, są
doskonałym źródłem kwasu foliowego oraz witaminy B i C. Skutecznie zapobiegają także uszkodzeniom tkanek poprzez redukcję
wolnych rodników. Rezultatem działania octu z malin jest usunięcie z włosów nadmiaru sebum, osadu kamiennego i pozostałości po
innych kosmetykach oraz pomoc w utrzymaniu odpowiedniego pH skóry. To wszystko sprawia, że Twoje włosy nabiorą niezwykłego
blasku!Efekty stosowania Płukanki octowej z malin:łuski włosów zostają domknięte, a włosy wygładzone,włosy odzyskują swój
naturalny blask,skóra głowy jest oczyszczona i ma właściwy odczyn pH.Sposób użyciaJeśli Twoje włosy są przesuszone, stosuj
płukankę octową z malin Yves Rocher raz w tygodniu. Zbyt częste używanie kosmetyku może w tym przypadku źle wpłynąć na skórę
głowy. Jeżeli natomiast nie masz problemów z przesuszeniem, możesz zastosować płukankę 2–3 razy w tygodniu.Sposób użycia: Umyj
włosy i zastosuj odżywkę. Po spłukaniu odżywki użyj płukanki octowej z malin. Spłucz kosmetyk letnią wodą.SkładPoniższa lista
składników może ulec zmianie, zalecamy sprawdzić etykietę na produkcie:
AQUA/WATER/EAU•ACETUM/VINEGAR/VINAIGRE•PARFUM/FRAGRANCE•LACTIC ACID•STEARAMIDOPROPYL
DIMETHYLAMINE•CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE•FRUCTOOLIGOSACCHARIDES•CETRIMONIUM
CHLORIDE•GLYCERIN•INULIN•METHYLPROPANEDIOL•ALCOHOL•RUBUS IDAEUS (RASPBERRY) FRUIT EXTRACT•CI 14700 (RED 4)•CI
17200 (RED 33)•CI 42090 (BLUE 1)
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