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ZIAJA CERAMIDOWA, ODŻYWKA W SPRAYU
ODBUDOWUJĄCA 125ml
 

Cena: 12,33 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 125 ml

Postać ODŻYWKA

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

Opis produktu
 

ZIAJA CERAMIDOWA, ODŻYWKA W SPRAYU ODBUDOWUJĄCA, 125 ML

**Wskazania:**

Odżywka bez spłukiwania. Doskonała odżywka dostarczająca niezbędnych składników odżywczych włosom zniszczonym zabiegami
fryzjerskimi. Zawiera kompleks witamin B3, B5, B6, C i E oraz ceramidy. Uzupełnia niedobór składników budulcowych. Skutecznie
wzmacnia wewnętrzną strukturę włosów. Zapewnia im natychmiastową regenerację. Zwiększa wytrzymałość włosów na uszkodzenia.
Posiada delikatną formułę o wysokiej skuteczności działania. Ma świeży, przyjemny zapach i jest wydajna w użyciu. Włosy są doskonale
odżywione, bardziej elastyczne i gładkie. Odzyskują naturalny połysk i nie elektryzują się. Odżywka ułatwia modelowanie włosów.
Wskazania do włosów suchych, zniszczonych i osłabionych.

**Opis działania:**

Twoje pukle są szorstkie i matowe, a ich końcówki się rozdwajają? Ciężko Ci je rozczesać i ułożyć? To oznacza, że tafla Twoich włosów
wymaga rekonstrukcji. Prawdopodobnie brakuje w niej ceramidów. Uzupełnij je odbudowującą odżywką w sprayu Ziaja Ceramidowa.
Czym one są? To lipidy złożone głównie z nienasyconych kwasów tłuszczowych. Występują naturalnie w ciele człowieka, w warstwie
rogowej naskórka. Spajają też ze sobą komórki budujące łuski włosowe, dzięki czemu ich powierzchnia jest szczelna i gładka. Gdy
powłoczka sebum zostaje naruszona, kosmyki stają się suche i łamliwe. Łatwo ją uszkodzić, na szczęście odpowiednia pielęgnacja
pozwala skutecznie uzupełnić powstałe w niej ubytki. Z odżywką w sprayu do włosów zniszczonych Intensywna odbudowa zrobisz to w
kilka sekund.
Ziaja Ceramidowa przywróci Twojej fryzurze sprężystość i elastyczność. Odtworzy lipidowy film ochronny na Twoich pasmach, więc
przestaną się kruszyć i rozwarstwiać. Parę psiknięć, wielki efekt! Przekonaj się sama, jakie to proste. 

**Sposób użycia:**
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Równomiernie spryskaj preparatem suche lub wilgotne włosy. Nie spłukuj. Najlepsze efekty osiągniesz, stosując go z innymi
kosmetykami firmy Ziaja z serii Intensywna odbudowa. 

**Składniki:**

Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetrimonium Chloride, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Panthenol, Hydrolyzed Wheat
Gluten, Hydrolyzed Soy Protein, Hydrolyzed Corn Protein, Ceramide 3, Ceramide 6 II, Ceramide 1, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium
Lauryl Lactylate, Carbomer, Xanthan Gum, PVP, Diazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene, Linalool, Benzyl Salicylate, Hexyl
Cinnamal, Citronellol, Coumarin, Citric Acid.

**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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