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MASKA DO WŁOSÓW I SKÓRY
GŁOWY CLEAR 300ml
Cena

39,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Laboratorium Natural Wax Sp. z o

Opis produktu

MASKA CLEAR DO W?OSÓW I
SKÓRY G?OWY
włosy przetłuszczające się
z kompleksem Anti-Sebum

Sk?adniki aktywne:
- KOMPLEKS SK?ADAJ?CY SI? Z :?opianu, ja?owca, goryczki ?ó?tej, cytryny i tymianku
Posiada dzia?anie antyseptyczne, przeciw?ojotokowe, stymuluj?ce. Zapobiega wypadaniu w?osów.

- OLEJ GORCZYCOWY
Jest powszechny w pó?nocnych Indiach, gdzie u?ywa si? go do piel?gnacji skóry. Olej musztardowy ma szczególnie dobre
w?a?ciwo?ci dla naszych w?osów. Ten naturalny produkt zawiera cenne sk?adniki mineralne – selen, cynk, magnez, ?elazo,
wap?, beta-karoten i kwasy omega-3. Jest te? ?ród?em witamin z grupy B, a tak?e witamin A, C, E i K. Olej musztardowy
wspomaga mikrokr??enie skóry g?owy, co przyspiesza porost w?osów. Witamina A, ?elazo i magnez sprawiaj?, ?e w?osy rosn?
szybciej, s? mocniejsze i zdrowsze. Olej musztardowy nawil?a skór? g?owy, co pozytywnie wp?ywa na cebulki w?osowe. Nie
tylko pobudza wzrost nowych w?osów, ale równie? zapobiega ich nadmiernemu wypadaniu. Sk?adniki zawarte w oleju
musztardowym wp?ywaj? tak?e na stan w?osów. Przy regularnym stosowaniu oleju na w?osy, staj? si? one mocniejsze i
grubsze. Odzyskuj? blask i witalno??, które s? oznakami dobrej kondycji w?osów.
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- EKSTRAKT Z CZERWONEJ KONICZYNKI STANDARYZOWANY NA BIOCHANIN? A
Jest to peptyd po??czony z ekstraktem z czerwonej koniczynki. Wp?ywa na porost w?osów (by? badany klinicznie na
?ysiej?cych m??czyznach).
Ekstrakt z czerwonej koniczynki ma zdolno?? hamowania aktywno?ci 5-?-reduktazy, która przekszta?ca testosteron do
dihydrotestosteronu (DHT - jest odpowiedzialny za wypadanie w?osów).

- ARGININA
Arginina w kosmetykach do w?osów oddzia?uje bezpo?rednio na korze? w?osa. Jest równie? podstawowym komponentem
kolagenu i keratyny. Pobudza syntez? kolagenu, dodaje w?osom obj?to?ci oraz pobudza ich cebulki do wzrostu. Wzmacnia
wypadaj?ce w?osy, u?atwia ich rozczesywanie, ?agodzi podra?nienia, dzia?a nawil?aj?co i wyg?adzaj?co, zapobiega
elektryzowaniu si? w?osów, poprawia ich j?drno?? i elastyczno??. Regeneruj? skór? g?owy, normalizuje jej prac? i pobudza jej
ukrwienie, wykazuje w?a?ciwo?ci bakteriostatyczne.

Dzia?anie:
- Reguluje nadmierne wydzielanie serum
- Oczyszczaj?ce
- Zbilansowany poziom nawil?enia w?osów
- Przywraca w?osom elastyczno?? i d?ugotrwa?y zdrowy po?ysk
- Energetyzuj?ce dla skóry g?owy i w?osów
- W?osy mi?kkie, spr??yste i wyg?adzone
- Zwi?ksza g?sto?? w?osów
- Ogranicza wypadanie w?osów

Sposób u?ycia:
Na wilgotne, umyte SZAMPONEM G??BOKO OCZYSZCZAJ?CYM PURE Laboratorium
Natural Wax w?osy, nanie?? odpowiedni? ilo?? MASKI DO SKÓRY G?OWY I W?OSÓW
Laboratorium Natural Wax. Wsmarowa? kolistymi ruchami w skór? g?owy, wykonuj?c
delikatny masa?. Nast?pnie rozprowadzi? mask? po ca?ej d?ugo?ci w?osów MAGICZN?
SZCZOTK? Laboratorium Natural Wax/ W?osy owin?? TURBANEM TERMOOCHRONNYM
Laboratorium Natural Wax i pozostawi? na 30 minut. Po tym czasie sp?uka? skór? g?owy
ciep??, bie??c? wod?. Uk?ada? w?osy jak zwykle.
Pojemno?? - 300ml
INGREDIENTS: Aqua, Stearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Distearoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate, Behenamidopropyl Dimethylamine, Brassica Juncea Seed Extract, Dextran, Acetyl Tetrapeptide-3, Trifolium Pratense Flower Extract, Arctium
Majus Root Extract, Juniperus Communis Fruit Extract, Gentiana Lutea Root Extract, Thymus Vulgaris Flower/Leaf Extract, Citrus Limon Peel Extract, Cetearyl Alcohol, Parfum, Butylene Glycol, Propylene Glycol, Arginine, Lactic Acid, Panthenol,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Linalool, Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.
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NATURALnie zdrowe i pi?kne w?osy z
NATURAL WAX
0% SLS 0% parabens 0% MIT 0% silicones 0% DYES
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