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ZIAJA ARGANOWA, ODŻYWKA DWUFAZOWA W SPRAYU
125ml
 

Cena: 12,33 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 125 ml

Postać spray

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Opis produktu
 

ZIAJA ARGANOWA DWUFAZOWA ODŻYWKA W SPRAY'U WYGŁADZAJĄCA, 125 ML

**Wskazania:**

Ziaja Arganowa Dwufazowa odżywka w spray'u wygładzająca jest kosmetykiem pielęgnacyjnym, który doskonale sprawdza się w
przypadku włosów suchych i zniszczonych oraz po zabiegach fryzjerskich. Jej stosowanie zapewnia aktywną regenerację włosów oraz
ich termiczną ochronę.

**Opis działania:**

Dwufazowa arganowa odżywka w spray'u wygładzająca firm Ziaja wykazuje głębokie działanie regenerujące włosy. Pielęgnuje,
wzmacnia oraz chroni ich strukturę. Nadaje też włosom wyraźną gładkość i połysk. Dodaje objętości, ale bez efektu obciążania włosów.
Co więcej, ułatwia rozczesywanie. Zastosowany w niej bio olejek arganowy to olej zimno tłoczony o zawartości około 80%
nienasyconych kwasów tłuszczowych, z przewagą kwasów omega-6. Dzięki temu wykazuje wysoką wartość odżywczą. Ogranicza też
transepidermalną utratę wody, działa emoliencyjnie i regenerująco zarówno na skórę jak i na włosy. Olejek tsubaki jest również bogaty w
nienasycone kwasy tłuszczowe. Odbudowuje, wzmacnia i odżywia włosy. Przeciwdziała także utracie wody oraz działa przeciwzapalnie.
Odżywka działa już po pierwszej aplikacji. Posiada delikatną, lekką formułę i jest wygodna w użyciu. Ma też piękny zapach. Produkt
testowany dermatologicznie i alergologicznie.

**Sposób użycia:**

Wstrząśnij przed użyciem. Po ujednoliceniu dwóch faz spryskaj odżywką umyte, osuszone ręcznikiem włosy. Bez spłukiwania.
Możesz odżywkę stosować także na włosy suche.
Polecamy stosowanie pozostałych preparatów z olejkami arganowym i tsubaki.
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**Składniki:**

Aqua, Cyclopentasiloxane, Phenyl Trimethicone, Cetrimonium Chloride, Sodium Chloride, Cetyl PEG/PPG-10/1-Dimethicone, Argania
Spinosa Kernel Oil, Camellia Japonica Seed Oil, Silicone Quaternium-16, Undeceth-11, Butyloctanol, Undeceth-5, Sodium Benzoate, Citric
Acid, Parfum, Limonene, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Citronellol, Alpha-Is, Geraniol, Hexyl
Cinnamal, Cl 15985, Cl 47005omethyl Ionone

**Wielkość opakowania:**

125 ml

**Producent:**

ZIAJA 
Jesienna 9 
Gdańsk

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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