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KLORANE GRANAT SZAMPON 200ml
 

Cena: 29,49 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać SZAMPON

Producent PIERRE FABRE Klorane

Opis produktu
 

KLORANE SZAMPON NA BAZIE WYCIĄGU Z GRANATU DO WŁOSÓW FARBOWANYCH, 200 ML

**Wskazania:**

Szampon Klorane na bazie wyciągu granatu przeznaczony jest do pielęgnacji włosów farbowanych. Regeneruje włókna włosów i utrwala
ich kolor. Dodatkowo wygładza i ułatwia rozczesywanie. Nadaje im miękkość i elastyczność.

**Opis działania:**

Owoc granatu od wieków wykorzystywany jest w Maroku przez kobiety do farbowania tkanin. Laboratoria Klorane wyselekcjonowały
nowy gatunek granatu Punica granatum L., którego skórka jest bogatym źródłem garbników wiążących kolor na keratynie i
przedłużających jego blask. Obecne w składzie skórki przeciwutleniające polifenole uczestniczą w ochronie blasku włosów. Pozyskiwany
ze skórki granatu wyciąg wykazuje potwierdzone naukowo i opatentowane działanie, zachowujące kolor mniej więcej dwukrotnie dłużej
na włosach niż w przypadku stosowania innych produktów do włosów farbowanych. Właściwości wiążące wyciągu z granatu są
wzmocnione dzięki zawartości składników o działaniu ochronnym, regenerującym i odżywczym. Szampon Klorane z wyciągiem z
granatu nie tylko utrwala kolor włosów farbowanych, ale także odbudowuje je i chroni. Formuła szamponu Klorane została opracowana,
tak by zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.

**Sposób użycia:**

Na zmoczone włosy nanieść odpowiednia ilość szamponu Klorane na bazie wyciągu z granatu, wmasować i spłukać. Dla optymalizacji
efektu działania warto w kolejnym kroku nałożyć balsam Klorane z tej samej serii.

**Składniki:**

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide MIPA, Propylene Glycol, Punica Granatum Extract, Caprylyl Glycol,
Disodium EDTA, Fragrance, Glycol Palmitate, Glycol Stearate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Methylisothiazolinone,
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Methylparaben, Polyquaternium-10, Polyquaternium-22, Propylparaben, RED 40 (CI16035), Sodium Hydroxide.

**Wielkość opakowania:**

200 ml

**Producent:**

Laboratoria KLORANE
BP 100
86506 LAVEUR Cedex
Francja

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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