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Link do produktu: https://www.sklep-naturalwax.pl/szampon-gleboko-oczyszczajacy-pure-250ml-p-15.html

Szampon głęboko oczyszczający
PURE 250ml
Cena

30,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

5907996378067

Producent

Laboratorium Natural Wax Sp. z o

Opis produktu
SZAMPON G??BOKO OCZYSZCZAJ?CY PURE NATURAL - OGRANICZAJ?CY
WYPADANIE W?OSÓW 250 ml
Włosy, tak jak nasza twarz i ciało, potrzebują dokładnego oczyszczenia. Bywają zmęczone, przeciążone kosmetykami, które
posiadają w składzie silikony, parafinę czy olejki. Dodatkowym obciążeniem dla włosów są zanieczyszczenia pochodzące
ze środowiska, takie jak kurz, wchłaniane z atmosfery metale ciężkie, a nawet chlorany. Te głębokie zanieczyszczenia nie są
usuwane w czasie normalnego mycia głowy. Potrzebny jest szampon do zadań specjalnych, czyli szampon głęboko
oczyszczający PURE Natural WAX. Ten wyjątkowy szampon jest swoistym pilingiem dla skóry głowy i włosów. Ma je oczyścić
nie tylko z zanieczyszczeń powierzchniowych, jak sebum czy kurz, ale ze wszystkich substancji, które zostają po aplikacji
odżywek, lakierów, żeli i pianek. Ten szampon skutecznie oczyści włosy nawet z silikonów, które zawarte są w kosmetykach i
są trudne do usunięcia z włosa. Szampon PURE otwiera łuski włosa przez co ułatwia wnikanie w głąb włosa substancji
aktywnych z masek NATURAL WAX.
Stosując szampon głęboko oczyszczający PURE NATURAL WAX oczyścisz włosy i skórę głowy, a tym samym ograniczysz wypadanie włosów.

Dzia?anie:
- Oczyszczające (dokładnie oczyszczona skóra głowy i włosy)
- Kondycjonujące (włosy wyglądają zdrowo i błyszcząco)
- Ogranicza wypadanie włosów
- Zwiększa gęstość włosów
- Zbilansowany poziom nawilżenia włosów
- Przywraca włosom elastyczność i długotrwały połysk
- Energetyzujące dla skóry głowy i włosów
- Włosy miękkie, sprężyste i wygładzone

Sposób u?ycia:
Niewielką ilość szampony wylać dłoń i spienić na wilgotnych włosach. Następnie wykonać dokładnie delikatny masaż
opuszkami palców, na całej powierzchni skóry głowy. Spłukać ciepłą, bieżącą wodą.
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https://www.youtube.com/watch?v=CLKbdnUe5Kk
INGREDIENTS: Aqua, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Peg-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, 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, Parfum, Arginine, Propylene Glycol,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Butylene Glycol, Palmitamidopropyltrimonium Chloride, Panthenol, Styrene/Acrylates Copolymer, PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Hydroxypropyl Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Polyquaternium-10, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

NATURALnie zdrowe i piękne włosy z
NATURAL WAX
0% SLS
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0% parabens 0% MIT 0% silicones
0% DYES

