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BasicLab Capillus szampon do włosów kręconych 300 ml
 

Cena: 67,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Szampony

Producent NEW APPROACH

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Capillus to wysoko wyspecjalizowana gama kosmetyków odpowiadających na potrzeby różnych rodzajów włosów i skóry głowy.
Wszystkie dermokosmetyki BasicLab przechodzą niezbędne badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i dermatologiczne. Każdy
produkt podlega ocenie bezpieczeństwa wystawionego przez certyfikowanego asesora. Jest także zarejestrowany w unijnej bazie
Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). Wszystko po to, aby dostarczyć produkt na najwyższym poziomie.
Wiedząc, że każde opakowanie wchodzić może w interakcje ze składnikami aktywnymi, pompki są pozbawione elementów metalowych,
a butelka ciemna. Dzięki temu kosmetyki Capillus w pełni zachowują swoją skuteczność, a substancje aktywne swoje właściwości.
Szampony BasicLab CAPILLUS 

Bez parabenów, SLS, SLES, MITu, Phenoxyethanolu
Hipoalergiczne – odpowiednie dla skóry wrażliwej

Charakterystyka

Specjalistyczny szampon przeznaczony do włosów kręconych.
Innowacyjny i opatentowany kompleks SEPITONIC M3 (INCI: Magnesium Aspartate, Zinc Gluconate, Copper Gluconate)
zwiększa metabolizm komórkowy, dzięki czemu składniki aktywne działają skuteczniej na włosy i skórę głowy.
Wysokiej jakości formuła bogata w pantenol (INCI: Panthenol) daje poczucie nawilżenia, łagodząc podrażnienia i przyspieszając
regenerację naskórka. Nadaje skórze głowy uczucie gładkości, a włosom połysk.
Obecność dodatkowego kompleksu polimerów naturalnego pochodzenia (INCI: Polyquaternium-72) pozwala osiągnąć
naturalną sprężystość loków, a ich skręt staje się pobudzony i miękki.
Włosy lepiej się układają i efektywnie poddają się stylizacji.

Stosowanie
Nałożyć na mokre włosy, masować do uzyskania piany i pozostawić przez 3-4 minuty na skórze głowy. Następnie dokładnie spłukać. W
przypadku kontaktu z oczami obficie przemyć je wodą.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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