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Babuszka Agafia szampon zbożowy na bazie korzenia z
mydlnicy - do wszystkich typów włosów 350 ml
 

Cena: 5,49 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*, Secale
Cereale Seed Extract*, Avena Sativa Kernel Extract*, Xanthan Gum, Hydrolyzed Wheat Protein, Polyquaternium-7, Citric Acid, Parfum,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, CI 15985, CI 19140, CI 42090, CI 14720.

Charakterystyka
Szampon przeznaczony do wszystkich rodzajów włosów, stworzony na bazie mydlnicy lekarskiej, która zawiera naturalne saponiny w
naturalny i delikatny sposób oczyszcza skórę głowy oraz włosy. Ekstrakty z trzech zbóż - żyta, owsa i pszenicy uelastyczniają ,
regenerują osłabione i zniszczone włosy. Szampon nawilża, wygładza i zmiękcza włosy, wzmacnia je od cebulek aż po same końce,
przywraca im blask oraz ułatwia rozczesywanie.

Stosowanie
Niewielką ilość szamponu nanieść na mokre włosy, masować aż do powstania piany, a następnie spłukać wodą.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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