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Skrzypovita PRO, maska do włosów, 200ml
 

cena: 21,83 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać maska

Producent ZDROVIT

Rodzaj rejestracji kosmetyk

Opis produktu
 

Skrzypovita PRO, maska do w?osów zosta?a stworzona z my?l? o piel?gnacji w?osów ze sk?onno?ci? do
wypadania, os?abionych, ?amliwych i wymagaj?cych g??bokiej regeneracji. U?atwia rozczesywanie i
poprawia nawil?enie w?osów pozostawiaj?c je mi?kkie i przyjemne w dotyku. 

Skrzyp polny zawarty w masce do w?osów Skrzypovita PRO wzmacnia w?osy przywracaj?c im naturalny i
zdrowy wygl?d. Skrzyp jest bogatym ?ród?em krzemu, który przeciwdzia?a wypadaniu w?osów, a dodatkowo
wzmacnia i od?ywia.
Hydrolizat keratyny pomaga wzmocni? ?odyg? w?osa, dodatkowo wnika w jego struktur? rewitalizuj?c warstw?
ochronn? w?osa. Sk?adnik wp?ywa na napraw? struktury w?osa dzi?ki temu w?osy s? wzmocnione, bardziej
wytrzyma?e i odporne na p?kanie.
Ekstrakt z ?e?-szenia oddzia?uje na mieszki w?osowe pobudzaj?c w?osy do wzrostu, dzi?ki wysokiej
zawarto?ci saponin. Ekstrakt odpowiada za wzmocnienie oraz popraw? kondycji w?osów.
Hemisqualane Neossance® to wielofunkcyjny surowiec pozyskiwany z trzciny cukrowej. Posiada w?a?ciwo?ci
wzmacniaj?ce struktur? w?osa, u?atwia rozczesywanie, dodatkowo zapewnia ochron? termiczn?.

 Wskazanie
 Przeznaczony szczególnie do w?osów suchych, ?amliwych, os?abionych koloryzacj? i wypadaj?cych.

Dawkowanie
 Niewielk? ilo?? maski nanie? na umyte, wilgotne w?osy. Dok?adnie wmasuj i pozostaw na kilka minut, a
nast?pnie sp?ucz letni? wod?. Stosuj 3-4 razy w tygodniu.
Wskazówka: dla g??bszej regeneracji pozostaw mask? na co najmniej 15 minut, a owijaj?c w?osy r?cznikiem
utrzymasz sta?? temperatur?.

Sk?ad
 Aqua, Cetyl Alcohol, Glycerin, C13-15 Alkane, Cetrimonium Chloride. Cetearyl Alcohol, Hydrolyzed Keratin,
Prunus Maygdalus Dulcis Oil, Isopropyl Myristate, Equisetum Arvense Extract, Panax Ginseng Root Extract,
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Steareth-20, Olus Oil, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Parfum, Tocopherol, Lactic Acid,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Hexyl Cinnamal, Linalool,
Limonene, Hydroxycitronellal

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników produktu.

 Podmiot odpowiedzialny
 Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa
 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

