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Sylveco odbudowujący szampon pszeniczno-owsiany 300 ml
 

Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Szampony

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Hypoalergiczny, przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju włosów, szczególnie osłabionych i wymagających regeneracji. Zawiera
bardzo łagodne, ale jednocześnie skuteczne środki myjące, które nie podrażniają nawet najbardziej wrażliwej skóry głowy. Hydrolizaty
pszenicy i owsa to niskocząsteczkowe źródła protein, wiążą wilgoć, wnikają do korzeni włosów, odbudowując je aż po same końcówki.
Dzięki składnikom silnie nawilżającym szampon zapobiega przesuszeniu, łagodzi podrażnienia skóry głowy. Przy regularnym
stosowaniu wzmacnia włosy, poprawia ich elastyczność i sprawia, że są bardziej odporne na uszkodzenia i rozdwajanie.

Szampon do włosów posiada delikatny zapach olejku z trawy cytrynowej.

Składniki aktywne:
Hydrolizowane proteiny owsa - uzyskiwane z ziarna owsa zwyczajnego. Zawierają m. in. globuliny (awenalina), prolaminy (gluten),
gluteliny (awenina), miozynę, wolne aminokwasy (w szczególności glutaminę, prolinę). Mają zdolność przenikania przez warstwę rogową
skóry a także łuski włosa aż do jego korzenia, gdzie wiążą wodę. Wykazują działanie ochronne, kondycjonujące i wzmacniające.
Ułatwiają rozczesywanie i zapobiegają rozdwajaniu się włosów.
Hydrolizowane proteiny pszenicy - uzyskiwane z ziarna pszenicy zwyczajnej. Wśród wolnych aminokwasów występują: glutamina (36%) i
prolina (12%), cystyna. Podobnie jak proteiny owsiane, penetrują do korzenia włosa, gdzie zatrzymują wodę. Działają regenerująco,
odbudowują zniszczone wewnętrzne struktury włosa. Zapobiegają elektryzowaniu się włosów.
Olejek z trawy cytrynowej - reguluje wydzielanie sebum, dlatego szczególnie służy włosom przetłuszczającym się, pielęgnuje skórę
głowy. Działa antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo i zapobiega łupieżowi. Wzmacnia cebulki i stymuluje włosy do wzrostu.
Miód - źródło glukozy i fruktozy, silnie nawilża i jednocześnie zapobiega utracie wody, nadaje włosom gładkość i połysk, nie obciąża ich.
Kwas mlekowy - jeden z naturalnych składników skóry i włosów. Pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, pobudza skórę do
regeneracji i wzmacnia jej barierę ochronną.
Panthenol - prowitamina B5, silnie regeneruje i nawilża skórę. Wzmacnia i pogrubia włosy, nadaje im połysk oraz zapobiega rozdwajaniu
się końcówek.
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zapobiega przesuszeniu
wzmacnia strukturę włosów
przywraca miękkość i elastyczność
ziołowa pielęgnacja: proteiny pszenicy, proteiny owsa, miód pszczeli

Składniki
Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Mel Extract, Coco-Glucoside, Panthenol, Hydrolyzed Oats, Hydrolyzed Wheat Protein,
Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Cymbopogon Schoenanthus Oil

Stosowanie
Sposób użycia: rozprowadzić szampon na mokrych włosach i spienić wmasowując w skórę głowy. Dokładnie spłukać. W razie potrzeby
można czynność powtórzyć.

Producent
SYLVECO Piela Radosław

Zawartość opakowania
300

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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