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EQUILIBRA SZAMPON OCHRONNY ARGANOWY 250ml
 

Cena: 16,97 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 250 ml

Postać SZAMPON

Producent APS IMPORT-EXPORT

Opis produktu
 

EQUILIBRA NATURALE SZAMPON OCHRONNY Z OLEJKIEM ARGANOWYM, 250 ML

**Wskazania:**

Włosy odbudowane i nawilżone po same końce. Chroni przed wysuszeniem i puszeniem. Szczególnie polecany do włosów
zniszczonych, suchych i pozbawionych blasku.

**Opis działania:**

Szampon na bazie aktywnych składników roślinnych i łagodnych środków myjących (surfaktantów pozyskiwane z roślin), który sprawia,
że włosy stają się nawilżone i odżywione, odzyskują również swój naturalny blask. Masło shea ma właściwości odżywcze, dzięki czemu
chroni włosy przed wysuszeniem i działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Ekstrakt z liści z orzecha włoskiego dodatkowo
wzmacnia włosy i sprawia, że są zdrowe i lśniące. Zawiera proteiny pszeniczne, które odbudowują i wzmacniają uszkodzoną strukturę
włosa, a także regenerujący ekstrakt z siemienia lnianego i glicerynę roślinną, która zapewnia włosom miękkość. Włosy po umyciu stają
się przyjemne w dotyku, elastyczne i wyraźnie wzmocnione.
 
Działanie:
- łagodnie oczyszcza
- nawilża i odżywia
- przywraca włosom blask
- chroni włosy i skórę głowy
 
Zalety:
- 98% składników pochodzenia roślinnego
- przyjazny dla skóry głowy
- delikatnie perfumowany
- nie zawiera parabenów, wazeliny, PEG, SLS i SLES, alkoholu, silikonów, barwników, dodatku soli, alergenów
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- testowany klinicznie

**Sposób użycia:**

Niewielką ilość szamponu należy delikatnie wmasować w wilgotne włosy, a następnie spłukać obficie wodą. W przypadku kontaktu z
oczami, natychmiast przemyj je wodą.

**Składniki:**

Aqua (Water), Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea)
Butter, Junglans Regia (Walunt) Leaf Extract, Linum usitatissium (Linseed) Seed Extract, Hydrolyzed Wheat Protein, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum (Fragrance), Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Benzoic
Acid, Citric Acid, Tetrasodium gluta mate diacetate, Dehydroacetic Acid.

**Wielkość opakowania:**

250 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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