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Biały jeleń odżywka do włosów z kozim mlekiem 200 ml
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Odżywki do włosów

Producent POLLENA OSTRZESZÓW

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Cetearyl Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Behentrimonium Methosulfate, Isododecane, Hydrogenated
Tetradecenyl/Methylpentadecene, Cetyl Alcohol, Panthenol, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin, Glycerin, Caprae Lac
Extract, Propylene Glycol, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat
Starch, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Isotridecyl Isononanoate, Trideceth-6, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid,
Parfum, Triethanolamine

Charakterystyka

Odżywka do włosów BIAŁY JELEŃ hipoalergiczny - kozie mleko została opracowana specjalnie dla osób z dolegliwościami
alergicznymi oraz problemami charakterystycznymi dla wrażliwej skóry głowy. Przeznaczona jest dla włosów cienkich,
matowych, zniszczonych zabiegami fryzjerskimi. - Lekka formuła nie obciąża włosów, a zawarty w niej olej migdałowy oraz
substancje pielęgnujące intensywnie odżywiają, przywracając włosom blask i zdrowy wygląd.
Substancje pielęgnujące:

ekstrakt z koziego mleka - intensywnie nawilża, sprawia, że włosy są miękkie, elastyczne i łatwo się rozczesują
pantenol - naturalny prekursor witaminy B5 - wnika w strukturę włosów, efektywnie je wygładzając, dzięki czemu stają
się one mocniejsze i pełne blasku, ułatwia rozczesywanie i zapobiega rozdwajaniu końcówek
proteiny keratyny - wypełniają zniszczone fragmenty włosów, odbudowując ich strukturę
proteiny pszeniczne - działają antystatycznie, minimalizują elektryzowanie się i efekt puszenia włosów przy zachowaniu
ich objętości

Nie zawiera: silikonów, chlorków, izopropanolu, sztucznych barwników i alergenów zapachowych.
Przebadano dermatologicznie wśród osób o skórze wrażliwej ze skłonnością do atopii. Posiada pozytywną ocenę dyplomowanej
fryzjerki.

Stosowanie
Na umyte, mokre włosy nałożyć niewielką ilość odżywki, wmasować w skórę głowy i włosy od nasady po końcówki. Pozostawić na kilka
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minut, następnie dokładnie spłukać. Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy stosowaniu razem z szamponem BIAŁY JELEŃ hipoalergiczny
- kozie mleko.

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