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BABUSZKA AGAFIA BALSAM NO3 550ML
 

Cena: 8,55 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 550 ml

Postać balsam

Producent Eurus Sp. z o.o. Agafia

Opis produktu
 

BABUSZKA AGAFIA BALSAM NO3 550ML

**Wskazania:**

 Receptury Babuszki Agafii Tradycyjny Syberyjski Balsam do Włosów nr 3 na łopianowym propolisie to kosmetyk pielęgnacyjny
przeznaczony do pielęgnacji słabych i zniszczonych włosów z tendencją do wypadania. Balsam regeneruje i przeciwdziała wypadaniu
włosów, chroniąc je przed uszkodzeniami. Sprawia, że włosy stają się gęste i zdrowe. Doskonały do codziennego stosowania.

**Opis działania:**

Tradycyjny Syberyjski Balsam do Włosów Nr 3 – Przeciw wypadaniu, Receptury Babuszki Agafii, został wyprodukowany na bazie
propolisu łopianowego i innych składników naturalnych, dzięki którym przywraca włosom siłę i zapobiega ich wypadaniu. Propolis od
bardzo dawna ceniony jest za jego lecznicze i pielęgnacyjne właściwości. Do dzisiaj polecany on jest w chorobach, a także pomaga
przywrócić witalność, piękno i młodość. Łopian przeciwdziała nadmiernemu wypadaniu włosów, a także powstawaniu łupieżu. Wykazuje
również działanie antyseptyczne i oczyszczające. Reguluje wydzielanie łoju, koi podrażnioną skórę głowy i tonizuje ją. Zastosowana w
balsamie żywica sosny długoiglastej to silny antyoksydant, który działa przeciwzapalnie i odżywczo na włosy. Wosk pszczeli odpowiada
za nadawanie włosom blasku, odżywianie ich i ochronę. Pyłek kwiatowy to źródło dużej ilości minerałów, aminokwasów i witamin, które
są niezbędne dla zdrowego wyglądu włosów i skóry. Miód wielokwiatowy to składnik, który działa odżywczo, wzmacniająco,
wygładzająco. Przywraca również włosom blask. Organiczny ekstrakt z prawoślazu nawilża, osłania oraz zmiękcza włosy, a olej z szałwii
działa oczyszczająco, tonizująco i nawilżająco. W balsamie znajduje się również olej z kminku, który zawiera dużą ilość witamin A, B1,
B2, C i PP oraz minerałów intensywnie odżywiających włosy i zapobiegających ich nadmiernemu wypadaniu; wierzbę białą, która
reguluje wydzielanie sebum, oczyszcza i działa antybakteryjnie oraz smółkę z pączków wierzbowych. Ta poprawia ukrwienie skóry
głowy, dotlenia i odżywia cebulki włosów. Dzięki wszystkim tym starannie wyselekcjonowanym składnikom wypadanie włosów zostaje
zahamowane i stają się one niesamowicie gęste i zdrowe. Regularnie stosowany balsam ułatwia rozczesywanie i układanie włosów.
Produkt nie zawiera SLS, parabenów i silikonów.

**Sposób użycia:**
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Balsam nanieś na wilgotne, umyte włosy. Następnie rozprowadź na całej długości włosów i pozostaw na 2-3 minuty. Po tym czasie
dokładnie spłucz.

**Składniki:**

Aqua, Cetearyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Amodimethicone, Dimethicon, Propolis
Extract*(organiczny ekstrakt propolisu), Arctium Lappa Root Extract (łopian), Glycine Soja Oil (olej sojowy), Urtica Dioica
Extract*(organiczny ekstrakt pokrzywy), Chamomilla Recutita Flower Water* (organiczny napar z rumianku), Althaea Officinalis Root
Extract* (organiczny ekstrakt prawoślazu), Salvia Officinalis Oil (olej z szałwii), Carum Carvi Fruit Oil (olej z tymianku), Mel*(organiczny
miód), Cera Alba (wosk pszczeli), Panthenol, Niacinamid, Pinus Sibirica Needle Extract(ekstrakt z orzeszków cedrowych), Pinus Sibirica
Seed Oil (olej cedrowy), Pinus Sibirica Seed Oil Polyglyceryl-6 Esters (zmydlony olej cedrowy), Xanthan Gum, Hydrolyzed Milk Protein
(proteiny mleczne), Trideceth-12, Ceteareth-20, Citric Acid, Parfum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Salicylate,
Hexyl Cinnamal, CI 15985, CI 19140, CI 42090, CI 14720

**Wielkość opakowania:**

550ml

**Producent:**

BIOARP POLSKA
ul. Spadochroniarzy 16B/2
21-040 Świdnik

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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