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Ziaja kozie mleko odżywka do włosów kondycjonująca z
keratyną 200 ml
 

Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Odżywki do włosów

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Charakterystyka

Satynowa odżywka kondycjonująca do włosów zniszczonych, suchych, szorstkich i matowych. Zawiera keratynę, naturalny
budulec włosów oraz proteiny koziego mleka - substancje czynne, które odbudowują włosy w miejscach gdzie są uszkodzone,
poprawiają ich elastyczność , zapobiegają kruchości i łamliwości.
DZIAŁANIE

Głęboko regeneruje strukturę włosów.
Wygładza, nawilża i wzmacnia włosy.
Zawiera nowy, super efektywny kondycjoner - Polyquaternium-70.
Działa multifunkcyjnie, szczególnie poprawia połysk.
Pozostawia włosy miękkie i zdrowe w dotyku.
Chroni końcówki włosów przed rozdwajaniem.

Stosowanie
Niewielką ilość odżywki nanieść równomiernie na świeżo umyte włosy. Po 3 - 5 minutach dokładnie spłukać. Polecamy stosowanie
szamponu i maski z serii kozie mleko jako kompleksową pielęgnację wzmacniająco-wygładzającą.

Charakterystyka

Satynowa odżywka kondycjonująca do włosów zniszczonych, suchych, szorstkich i matowych. Zawiera keratynę, naturalny
budulec włosów oraz proteiny koziego mleka - substancje czynne, które odbudowują włosy w miejscach gdzie są uszkodzone,
poprawiają ich elastyczność , zapobiegają kruchości i łamliwości.
DZIAŁANIE:
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Głęboko regeneruje strukturę włosów.
Wygładza, nawilża i wzmacnia włosy.
Zawiera nowy, super efektywny kondycjoner - Polyquaternium-70.
Działa multifunkcyjnie, szczególnie poprawia połysk.
Pozostawia włosy miękkie i zdrowe w dotyku.
Chroni końcówki włosów przed rozdwajaniem.

Stosowanie
Niewielką ilość odżywki nanieść równomiernie na świeżo umyte włosy. Po 3 - 5 minutach dokładnie spłukać. Polecamy stosowanie
szamponu i maski z serii kozie mleko jako kompleksową pielęgnację wzmacniająco-wygładzającą.

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