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MASKA DO WŁOSÓW I SKÓRY
GŁOWY KERATIN 300ml
Cena

50,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Laboratorium Natural Wax Sp. z o

Opis produktu

MASKA
KERATIN
DO
W?OSÓW I SKÓRY G?OWY
włosy suche, szorstkie, zniszczone
z olejem Inca Inchi, jedwabiem i keratyną

Sk?adniki aktywne:
- OLEJ INCA INCHI
Inca Inchi, czyli olej pozyskiwany z orzechów peruwia?skiej ro?liny sacha inchi przebojem wkracza na kosmetyczne salony.
Deklasuje przy tym maroka?ski olejek arganowy. Olej ten jest prawdziw? skarbnic? aktywnych sk?adników. W wi?kszo?ci
(nawet w 92%!) sk?ada si? z drogocennych nienasyconych kwasów t?uszczowych, mi?dzy innymi linoleinowego (Omega-3),
linolenowego (Omega-6), oleinowego (Omega-9) czy bardzo rzadko wyst?puj?cego w innych ro?linach wakcenowego
(Omega-7). Inca Inchi to tak?e ?ród?o protein oraz witamin, g?ównie E (tokoferol) i A (?-karoten), flawonoidów i innych
warto?ciowych zwi?zków. Tak bogata kompozycja czyni go cenn? substancj? o bardzo szerokim spektrum zastosowania.
Nawil?a suche, farbowane i zniszczone przez s?o?ce w?osy, a przy tym eliminuje sucho?? skóry g?owy. Chroni i regeneruje
skór? g?owy i w?osy.

- KERATYNA
Jej cz?steczki maj? zdolno?? wnikania w g??b w?osów i trwa?ego wype?niania ubytków w keratynowej strukturze w?osów.
Dzi?ki temu w?osy ulegaj? wyra?nemu wzmocnieniu i zauwa?alnie zwi?ksza si? ich obj?to??, powraca blask. Hydrolizat
keratyny ma te? w?a?ciwo?ci nawil?aj?ce i reguluj?ce wilgotno??. Pozwala utrzyma? odpowiedni? zawarto?? wody wewn?trz
w?ókien keratynowych i w?a?ciwy poziom nawil?enia skóry, przez co zapewnia w?osom spr??ysto??, elastyczno?? i mi?kko??.
Ta poprawa stanu i wygl?du jest najbardziej zauwa?alna na w?osach przesuszonych, silnie uszkodzonych i os?abionych, bo jak
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g?bka wch?aniaj? du?e ilo?ci keratyny. Jej obecno?? u?atwia rozczesywanie w?osów i redukuje ich puszenie si?.

- JEDWAB
Ze wzgl?du na du?? mas? cz?steczkow? proteiny jedwabiu nie wnikaj? w g??b w?osów, lecz tworz? na ich powierzchni rodzaj
cienkiej b?onki (film), która stanowi ochron? przed utrat? wilgoci, niekorzystnym wp?ywem ?rodowiska, agresywnymi
kosmetykami czy wysok? temperatur?. Jedwab i kosmetyki, które go zawieraj?, przeznaczone s? przede wszystkim do w?osów
suchych i pusz?cych si?, pozbawionych blasku. U?atwiaj? rozczesywanie i modelowanie, nadaj? w?osom g?adko??, mi?kko?? i
niezwyk?y po?ysk, o?ywiaj? ich kolor. Sprawiaj? równie?, ?e nie elektryzuj? si?, bo proteina jedwabiu ma ?adunek
elektrostatyczny przeciwny do ?adunku w?osów. Dodatkowo skutecznie pomaga upora? si? z problemem rozdwojonych
ko?cówek, bo nie tylko je od?ywia, ale tak?e je "skleja".

- 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:
- Poprawia rozczesywanie w?osów
- W?osy mi?kkie, spr??yste i wyg?adzone
- Redukuje puszenie,
- Wzmacniaj?ce, filmotwórcze
- 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
- Zwi?ksza g?sto?? w?osów
- Ogranicza wypadanie w?osów
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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, Plukenetia Volubilis Seed Oil, Parfum, Hydrolyzed Keratin, Hydrolyzed Silk, Dextran, Acetyl
Tetrapeptide-3, Trifolium Pratense Flower Extract, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Arginine, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Lactic Acid, Butylene Glycol, Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum, Trisodium
Ethylenediamine Disuccinate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

NATURALnie zdrowe i pi?kne w?osy z
NATURAL WAX
0% SLS 0% parabens 0% MIT 0% silicones 0% DYES
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