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ZIAJA SZAMPON ZIOŁOWY NORMALIZUJĄCY SEBUM
TOPOLA, 200 ML
 

Cena: 10,55 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml (tuba)

Postać SZAMPON

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

Opis produktu
 

ZIAJA SZAMPON ZIOŁOWY NORMALIZUJĄCY SEBUM – TOPOLA OSIKOWA I OLEJEK LAWENDOWY, 200 ML

**Wskazania:**

Szampon ziołowy normalizujący sebum - topola osikowa olejek lawendowy do pielęgnacji skóry głowy i włosów przetłuszczających się z
powodu nadczynności gruczołów łojowych. Odpowiedni do codziennego stosowania. 

**Opis działania:**

Szampon ziołowy normalizujący sebum - topola osikowa olejek lawendowy ma charakterystyczny zapach naturalnych olejków. 

Aktywność:
ekstrakt z kory topoli osikowej - źródło salicylanów o właściwościach antybakteryjnych
olejek lawendowy - reguluje wydzielanie łoju, oczyszcza i regeneruje skórę
kwas mlekowy - nawilża i normalizuje procesy złuszczania naskórka
pochodna kwasu undecylenowego - usuwa zanieczyszczenia z włosów i skóry głowy

Działanie:
- delikatnie i skutecznie myje włosy
- oczyszcza skórę głowy z nadmiaru sebum
- nawilża, odświeża włosy i skórę głowy
- przywraca równowagę wrażliwej skórze
- zmniejsza przetłuszczanie się włosów

Efekt:
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- włosy świeże, mniej przetłuszczone
- przywrócona naturalna równowaga skóry głowy
- włosy miękkie, odpowiednio nawilżone i zadbane

**Sposób użycia:**

Nanieść szampon na wilgotne włosy i skórę głowy. Dokładnie umyć i wetrzeć do uzyskania piany. Pozostawić na 2-3 minuty. Następnie
dokładnie spłukać wodą.

**Składniki:**

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Undecylenamidopropyl Betaine, Laureth-2, Silicone Quaternium-16,
Undeceth-11, Butyloctanol, Undeceth-5, Polyquaternium-10, Populus Tremuloides Bark Extract, Sodium Chloride, Sodium Benzoate,
Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil, Parfum, Linalool, Lactic 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.

Zespół Vital-shop.pl

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

