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KLORANE MIĘTA BALSAM 150ml
 

Cena: 26,65 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml

Postać balsam

Producent PIERRE FABRE Klorane

Opis produktu
 

KLORANE BALSAM NA BAZIE MIĘTY NADWODNEJ, 150 ML

**Wskazania:**

Ochronny balsam do włosów na bazie mięty nadwodnej do każdego typu włosów.

**Opis działania:**

Lekki i odświeżający balsam, który natychmiast ułatwia rozczesywanie włosów, jednocześnie chroniąc skórę głowy przed
zanieczyszczeniami. Pozostawia włosy lekkie, łatwe do stylizacji i pełne blasku. Odpowiedni dla włosów naturalnych, farbowanych i
rozjaśnianych. Testowany pod kontrolą dermatologiczną – Formuła biodegradowalna w 95% pochodzenia naturalnego.
Balsam do włosów firmy Klorane to produkt przeznaczony do każdego typu włosów. Ten dermokosmetyk należy do serii anti-pollution,
której zadaniem jest ochrona naszych włosów przed różnymi zanieczyszczeniami – między innymi kurzem, spalinami oraz dymem
papierosowym. Zawarta w balsamie mięta nadwodna (łac. Mentha aquatica L) wykazuje skuteczne działanie oczyszczające, dodatkowo
nawilżając skórę głowy i zwiększając połysk włosów od pierwszego użycia. Uprawiana jest ona na polach należących do Grupy Pierre
Fabre, w południowo-zachodniej Francji, zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Ekstrakt z mięty nadwodnej ochrania skwalan,
który jako składnik sebum tworzy ochronną warstwę lipidową włosów. Balsam firmy Klorane to wyjątkowa ochrona i świeżość mięty
nadwodnej z nutą cytryny oraz drzewka herbacianego.

**Sposób użycia:**

Nakładać na całe, wilgotne włosy oraz skórę głowy, a następnie obficie spłukać wodą

**Składniki:**

Water (Aqua), Behenamidopropyl Dimethylamine, Behenyl Alcohol, Betaine, Glycerin, Dicaprylyl CArbonate, Lactic Acid, Hydroxypropyl
Starch Phospate, C14-22 Alcohols, Caprylic/Capric Triglyceride, Benzyl Salicylate, C12-20 Alkyl Glucoside, Citric Acid, Fragrance
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(Parfum), Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride. Linalool, Mentha Aquatica Flower/Leaf/Stem Extract, Menthol, Phenoxyethanol,
Propanediol, Salicylic Acid, Sodium Benzoate, Tocopherol, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate.

**Wielkość opakowania:**

150 ml

**Producent:**

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o.,
ul. Belwederska 20/22,
00-762 Warszawa

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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