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ZIAJA JEDWAB, ODŻYWKA WYGŁADZAJĄCA W SPRAYU,
125 ML
 

Cena: 11,21 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 125 ml

Postać ODŻYWKA

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

Opis produktu
 

ZIAJA WYGŁADZAJĄCA ODŻYWKA W SPRAY'U DO WŁOSÓW NIESFORNYCH KURACJA PROTEINAMI JEDWABIU, 125 ML

**Wskazania:**

Odżywka wygładzająca w sprayu z proteinami jedwabiu, bez spłukiwania. Nadaje włosom wyjątkową gładkość oraz aktywnie wygładza
niesforne włosy. Przywraca im naturalny blask. Nawilża oraz chroni włosy przed utratą wilgoci. Efekty są zauważalne już po pierwszej
aplikacji. Odżywka ma delikatną, lekką formułę i jest wygodna w użyciu.

**Opis działania:**

Nie możesz dojść do porozumienia ze swoimi splątanymi i szorstkimi kosmykami? Zdyscyplinuj je szybko i skutecznie wygładzającą
odżywką w sprayu Ziaja Jedwab. W kilka sekund staną się posłuszne i przyjemne w dotyku. Rozczeszesz je i wymodelujesz, jak tylko
sobie zamarzysz! 
Kilka psiknięć preparatu wystarczy, by przesuszone i matowe pasma zyskały zdrowy połysk. Kosmetyk zniweluje nierówności na ich
powierzchni dzięki niskiemu pH, które domknie łuski włosowe. Loki przestaną stawiać opór przy stylizacji, nie będą supłać się i łamać.
Proteiny jedwabiu zregenerują je, nawilżą na całej długości i otoczą niewidzialną warstwą zatrzymującą wilgoć wewnątrz włókien. 
Czesz się, jak chcesz! Wygładzający spray proteinowy Ziaja Jedwab sprawi, że Twoje pukle staną się miękkie, lśniące i podatne na
układanie. 

**Sposób użycia:**

Spryskaj preparatem włosy suche lub osuszone ręcznikiem. Nie spłukuj. By uzyskać jeszcze lepsze efekty, stosuj też inne kosmetyki z
serii Intensywne wygładzanie lub Jedwab marki Ziaja. 

**Składniki:**
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Aqua (Water), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetrimonium Chloride, Hydrolyzed Silk, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride,
Panthenol, PVP, Diazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, 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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