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ZIAJA KASZMIROWA, ODŻYWKA DWUFAZOWA W SPRAY'U
WZMACNIAJĄCA, 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 KASZMIROWA DWUFAZOWA ODŻYWKA W SPRAY'U WZMACNIAJĄCA, 125 ML

**Wskazania:**

Ziaja Kaszmirowa Dwufazowa odżywka w spray'u wzmacniająca aktywnie odżywia i szybko kondycjonuje włosy. W skuteczny sposób
nawilża i zabezpiecza przed wysuszeniem. Niweluje szorstkość włosów, działa wygładzająco i dodaje włosom blasku. Dodatkowo,
ułatwia ich rozczesywanie i modelowanie. W odżywce zastosowano proteiny kaszmiru. Z uwagi na wysoką masę cząsteczkową i skład
aminokwasowy proteiny kaszmiru doskonale wygładzają skórę i włosy, generują szczególną warstwę ochronną dzieki czemu utrzymują
naturalną równowagę hydro-lipidową. Odżywka jest skuteczna już po pierwszej aplikacji. Charakteryzuje się delikatną, lekką formuła i
jest wygodna w użyciu. Co więcej, posiada piękny zapach. Produkt testowany dermatologicznie i alergologicznie.

**Opis działania:**

Zapewnij swoim włosom dogłębne nawilżenie i zwiększ ich objętość. Pożegnaj raz na zawsze ich suchość, łamliwość i niesforność. I to
przy pomocy niezwykle łatwego i szybkiego w stosowaniu kosmetyku – dwufazowej odżywki w sprayu wzmacniającej włosy Kuracja
kaszmirowa z olejkiem amarantusowym Ziaja. Upragnione efekty widać już po pierwszej aplikacji. Produkt ma niezwykle lekką, delikatną
formułę, dzięki której nie ma mowy o obciążeniu pukli. Wystarczy kilka psiknięć na umyte, wilgotne włosy, by zapewnić im aktywne
odżywienie. Kosmetyk błyskawicznie przywraca ich dawną kondycję i witalność. Nawilża, redukując szorstkość i puszenie. Wygładza,
scalając rozdwojone końcówki. Dodaje włosom upragnionego blasku, dzięki któremu zachwycają. Ułatwia rozczesywanie i modelowanie.
Wszystko to za sprawą receptury wzbogaconej o proteiny kaszmiry i olejek amarantusowy. Odżywka charakteryzuje się również
pięknym, kobiecym zapachem.
Dwufazowa odżywka w sprayu wzmacniająca włosy Kuracja kaszmirowa z olejkiem amarantusowym Ziaja jest testowana
dermatologicznie i odpowiednia zarówno dla młodych, jak i dojrzałych pań. Twoja fryzura pokocha ją od pierwszego użycia!

**Sposób użycia:**
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Wstrząśnij i spryskaj umyte, wytarte ręcznikiem włosy. Nie spłukuj. Do oczyszczania wykorzystaj wygładzający szampon do włosów
Kuracja olejkami arganowym i tsubaki Ziaja Arganowa.

**Składniki:**

Aqua, Cyclopentasiloxane, Phenyl Trimethicone, Cetrimonium Chloride, Sodium Chloride, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Amaranthus
Cruentus Seed Oil, Hydrolyzed Keratin, Silicone Quaternium-16, Undeceth-11, Butyloctanol, Undeceth-5, Sodium Benzoate, Parfum,
Linalool, Citric Acid, Cl 17200

**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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