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EQUILIBRA ALOES ODŻYWKA NAWILŻAJĄCA NATURALE
200ml
 

Cena: 15,52 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać ODŻYWKA

Producent APS IMPORT-EXPORT

Opis produktu
 

EQUILIBRA NATURALE ODŻYWKA ALOESOWA NAWILŻAJĄCA, 200 ML

Wskazania:

Włosy miękkie, gładkie, odżywione i o pięknym blasku bez efektu obciążania. Wzmacnia, nawilża i ułatwia rozczesywanie. Do
spłukiwania i każdego rodzaju włosów.

Opis działania:

Zawiera aloes o działaniu nawilżającym, który sprawia, że włosy stają się przyjemnie lśniące i miękkie. Wyciąg z pokrzywy i ekstrakt z
siemienia lnianego wykazują działanie wzmacniające, odbudowują włosy od cebulek po same końce i stymulują ich wzrost. Dzięki
zawartości olejków roślinnych włosy łatwo się rozczesują, są przy tym gładkie i miękkie. Dodatek gliceryny roślinnej zapewnia włosom
zdrowy blask, jednocześnie je wzmacnia i wygładza. Odżywka sprawia, że włosy już po jednym użyciu stają się gładkie i lśniące, a przy
tym są wyraźnie mocniejsze.
 
Działanie:

wzmacnia włosy
wspomaga ich wzrost
chroni włosy i skórę głowy
przywraca równowagę skórze głowy
chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi

 
Zalety:
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98% składników pochodzenia roślinnego
zawiera 20% aloesu
delikatnie perfumowana
nie zawiera parabenów, wazeliny, PEG, alkoholu, silikonów, barwników, alergenów
testowana klinicznie

Sposób użycia:

Niewielką ilość odżywki wmasuj w mokre, umyte włosy, a następnie spłucz. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyj je
wodą.

Składniki:

Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetearyl Alcohol, Distearoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate, Glycerin, Urtica Dioica
(Nettle) Leaf Extract, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Dicaprylyl Ether, Lauryl
Alcohol, Parfum (Fragrance), Sodium Stearoyl Glutamate, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate,
Dehydroacetic Acid.

Wielkość opakowania:

200 ml

Producent:

APS Import-Export sp. z o.o.
Ul. Witosa 3
20-315 Lublin

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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