
 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

 

ZIAJA CERAMIDOWA ODŻYWKA ODBUDOWUJĄCA 200ml
 

Cena: 6,59 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać ODŻYWKA

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

Opis produktu
 

ZIAJA CERAMIDOWA ODŻYWKA ODBUDOWUJĄCA, AKTYWNA REGENERACJA WŁOSÓW ZNISZCZONYCH, 200 ML

**Wskazania:**

Aktywny preparat bez spłukiwania o niskim pH, który zamyka łuski i regeneruje włosy aż po same końce. Dostarcza niezbędnych
składników odżywczych włosom zniszczonym zabiegami fryzjerskimi.
 
Uzupełnia niedobór składników budulcowych. Skutecznie wzmacnia wewnętrzną strukturę włosów. Zapewnia im natychmiastową
regenerację. Zwiększa wytrzymałość włosów na uszkodzenia.

**Opis działania:**

Posiadasz niezwykle dużo chęci do naprawienia kondycji swoich włosów? Masz świadomość, że nie potrzebują jedynie pielęgnacji ale
również kompleksowej regeneracji? Jeśli tak Ziaja stworzyła linię kosmetyków wprost z myślą o Tobie.

Intensywna Pielęgnacja włosów zawiera w swojej ofercie doskonałą Odżywkę odbudowującą. Kosmetyk dedykowany jest włosom
szczególnie zniszczonym. Dzięki cudownym składnikom aktywnym takim jak olej jojoba czy ceramidy produkt doskonale oczyszcza
skórę głowy oraz powierzchnię wszystkich włosów. Jego działanie regenerujące i odbudowujące rozpoczyna się od cebulek, a kończy na
samych końcówkach. Włosy odzyskują swój dawny blask i kondycję.

DZIAŁANIE 
• Dogłębne odżywienie zniszczonych włosów
• Wzmocnienie ich struktury i zapobiegnięcie wypadaniu
• Wygładzenie włosów i nadanie im blasku

**Sposób użycia:**
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Niewielką ilość odżywki nanieść równomiernie na świeżo umyte włosy. Nie spłukiwać. Przy włosach zbyt obciążonych równie dobre
efekty można osiągnąć spłukując odżywkę po 3 - 5 minutach.

**Składniki:**

Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Dimethicone, Behentrimonium Chloride, Isopropyl Myristate,
Polyquaternium-10,  Panthenol, Ceramide 3, Ceramide 6 II, Ceramide 1, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate,
Carbomer, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Limonene, Citric Acid.

**Wielkość opakowania:**

200 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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