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ZIAJA ODŻYWKA INTENSYWNA ŚWIEŻOŚĆ MIĘTA 200ml
 

Cena: 2,87 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać ODŻYWKA

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

Opis produktu
 

ZIAJA ODŻYWKA INTENSYWNA ŚWIEŻOŚĆ MIĘTA, 200 ML

**Wskazania:**

Odżywka do włosów, intensywna świeżość, mięta - aktywny preparat bez spłukiwania o niskim pH, który zamyka łuski i regeneruje włosy
aż po same końce. Wykazuje działanie przeciwłupieżowe oraz zapobiega nadmiernemu przetłuszczaniu się włosów. Pielęgnuje włosy,
wzmacnia je, wygładza i regeneruje. Intensywnie nawilża zapobiegając nadmiernej utracie wilgoci. Po użyciu włosy są puszyste, świeże i
bez łupieżu. Odżywka przeznaczona dla włosów ze skłonnością do przetłuszczania i łupieżu, odpowiednia dla wegan.

**Opis działania:**

Odżywka do włosów, intensywna świeżość, mięta, Ziaja

Dzięki niskiemu pH, zamyka łuski i regeneruje włosy aż po same końce.
Delikatnie pielęgnuje włosy.
Zapobiega nadmiernemu przetłuszczaniu się włosów.
Ma działanie przeciwłupieżowe.
Wzmacnia, wygładza oraz przyspiesza regenerację włosów.
Intensywnie nawilża zapobiegając nadmiernej utracie wilgoci.
Po zastosowaniu włosy są puszyste, świeże, bez łupieżu.
Nie wymaga spłukiwania.

Składniki aktywne: ekstrakt z pokrzywy, ekstrakt z mięty pieprzowej, D-panthenol.

**Sposób użycia:**

Niewielką ilość odżywki intensywna świeżość, mięta, Ziaja nanieść równomiernie na świeżo umyte włosy. Nie spłukiwać.
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Przy włosach zbyt obciążonych, równie dobre efekty można osiągnąć spłukując odżywkę po 3-5 minutach.

**Składniki:**

Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Dimethicone, Isopropyl Myristate, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Propylene
Glycol, Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract, Urtica Dioica (Nettle) Leaf Extract, Panthenol, Trilaureth-4 Phosphate, Sodium
Benzoate, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Mentha Arvensis Leaf Oil, Limonene, Linalool, 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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