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Babuszka Agafia szampon piwny dla mężczyzn na bazie
korzenia z mydlnicy lekarskiej 350 ml
 

Cena: 5,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 350 ml

Postać Szampony

Producent EUROBIO LAB

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Linia kosmetyków „Receptury Babuszki Agafii” została stworzona w oparciu o wypróbowane przez wieki syberyjskie receptury
zielarskie. Każdy z produktów zawiera wiele ekstraktów i olei pochodzących z roślin zbieranych w nieskazitelnych i czystych
ekologicznie obszarów Syberii, lub z ekologicznych upraw prowadzonych, w oparciu o bardzo rygorystyczne wymagania, w
tychże rejonach.
Znana uzdrowicielka Agafia Jermakowa od dzieciństwa poznawała dobroczynne działanie syberyjskich ziół. Stosowane przez
nią receptury były przekazywane i doskonalone z pokolenia na pokolenie. Stosowane zestawy ziół oraz receptury Agafii oparte są
o wieloletnie doświadczenie.

Składniki
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Saponaria Officinalis Root Extract* (korzeń
mydlnicy lekarskiej), Humulus Lupulus Flower Extract* (szyszki chmielu), Polyquaternium-7, Citric Acid, Parfum,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, CI 15985, CI 19140, CI 42090, CI 14720.
(*) –składniki organiczne

Charakterystyka
Męskie włosy w porównaniu z kobiecymi posiadają bardziej szorstką strukturę. Są bardziej podatne na uszkodzenia i skłonne do
wypadania. Piwo zawiera aktywne składniki takie jak chmiel i żyto, które wzmacniają cebulki włosów oraz doskonale ja oczyszczają i
odżywiają. Szampon piwny został specjalnie stworzony do pielęgnacji męskich włosów. wzmacnia włosy i ich cebulki, przeciwdziała ich
wypadaniu i nawilża skórę głowy.

Stosowanie
Nanieść szampon na wilgotne włosy, masować do spienienia, dokładnie spłukać.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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