
 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

 

ZIAJA JEDWAB MASKA DO WŁOSÓW INTENSYWNE
WYGŁADZANIE 200ml
 

Cena: 8,94 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać maska do włosów

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

Opis produktu
 

ZIAJA SKONCENTROWANA MASKA DO WŁOSÓW NIESFORNYCH INTENSYWNE WYGŁADZANIE KURACJA PROTEINAMI JEDWABIU,
200 ML

**Wskazania:**

Maska Intensywne Wygładzenie firmy Ziaja zawiera proteiny jedwabiu, kondycjonery praz panthenol. Proteiny jedwabiu to hydrolizat,
który pozyskiwany jest na drodze kontrolowanej hydrolizy enzymatycznej. Aktywnie nawilża włosy i skórę. Wykazuje również działanie
regenerujące. Pozwala włosom odzyskać miękkość, elastyczność i połysk. W zauważalny sposób kondycjonuje i wzmacnia skórę. Działa
też ochronnie zabezpieczając przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Pantenol ulega w skórze ulega przekształceniu
w witaminę B5. Cechuje ją intensywne działanie nawilżające, uelastyczniające i zmiękczające naskórek. Łagodzi podrażnienia i działa
kojąco. Wygładza powierzchnię włosów, przywraca im połysk oraz ułatwia ich rozczesywanie. Maska Intensywne Wygładzenie Ziaja
dodaje włosom blasku od nasady aż po końcówki. Działa na nie nawilżająco i sprawia, że są bardziej elastyczne i wyjątkowo miękkie.
Łatwiej się układają.  Produkt testowany dermatologicznie i alergologicznie.

**Opis działania:**

Czy Twoje włosy są niesforne? Wykręcają się we wszystkie strony, puszą i nie utrzymują pożądanego kształtu nawet przez krótki czas?
W takim razie zaprowadź porządek na swojej głowie dzięki masce Intensywne wygładzenie od Ziai. Ten lekki specyfik o skondensowanej
formule nie tylko zadba o atrakcyjny wygląd fryzury, lecz przede wszystkim wzmocni, odżywi i zregeneruje uszkodzone, słabe i delikatne
pasma.
Bazą specyfiku są dwa wysoko cenione składniki: jedwab oraz olej słonecznikowy. Pierwszy element perfekcyjnie wygładza niesforne
pukle, nadaje im miękkość i blask, a także wypełnia wszelkie uszkodzenia. Drugi z kolei odżywia od wewnątrz włókna, chroni przed
promieniami UV, łagodzi stany zapalne oraz opóźnia proces starzenia. Dzięki tym komponentom trudne do ujarzmienia kosmyki zostaną
zdyscyplinowane, a Ty w lustrze zobaczysz elegancką i perfekcyjną fryzurę, która utrzymuje swój piękny wygląd przez cały dzień.
Gładkie, lśniące i cudownie miękkie pasma staną się Twoim atutem dzięki masce Ziaja Intensywne wygładzenie. Poczuj, co to znaczy
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mieć idealne uczesanie.

**Sposób użycia:**

Na wilgotne włosy nałóż niewielką ilość kosmetyku, pozostaw na kilka minut, a następnie dokładnie spłucz.

**Składniki:**

Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Dimethicone, Behentrimonium Chloride, Isopropyl Myristate, Panthenol,
Polyquaternium-10, Hydrolyzed Silk, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Linalool, Citronellol,
Hexyl Cinnamal, 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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