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Bio Happy detoksykująca maska-scrub do włosów Węgiel
Drzewny i Biała Glinka 150 ml
 

Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Maseczki

Producent BIO HAPPY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Maska delikatnie oczyszcza, zawiera węgiel aktywny oraz białą glinkę, dzięki czemu przywraca równowagę skórze głowy i
włosom. Scrub delikatnie usuwa niedoskonałości i nadmiar sebum oraz stymuluje mikrokrążenie i odnowę komórkową. Dla
czystych i lekkich włosów oraz natychmiastowego uczucia ulgi.
Kluczowe składniki:

węgiel aktywny (Carbon) ma znakomite właściwości absorpcyjne, jest naturalnym środkiem przeciwłupieżowym. Działa
antybakteryjnie, przeciwgrzybicznie, więc bez problemu poradzi sobie z częstymi przyczynami łupieżu: infekcjami
grzybicznymi i nadmiernym łojotokiem. Nie powoduje alergii i może być stosowany przez osoby z różnymi typami skóry.
biała glinka (Kaolin) swoje właściwości zawdzięcza dużej zawartości krzemianu glinu, soli mineralnych oraz
mikroelementów takich, jak krzem, magnez, wapń, żelazo, potas, sód. Poprawia ukrwienie i zmniejsza przetłuszczenie się
skóry głowy, działa przeciwłupieżowo.
ekstrakt z korzenia prawoślazu (Althaea officinalis root extract) wzmacnia i kondycjonuje skórę i włosy, działa
przeciwłupieżowo, wzmacnia cebulki i stymuluje porost włosów.
olej kokosowy (Cocos nucifera oil) jest używany jako czynnik zmiękczający, nadający połysk i ochronny.
olej słonecznikowy (Helianthus annuus seed oil) bogaty w kwas linolowy, wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry,
zmiękcza naskórek i regeneruje. Wykazuje działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne.
witamina E (tocopherol) ma działanie silnie antyoksydacyjne, działa odżywczo, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych,
poprawia ukrwienie skóry, chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, przyspiesza regenerację. Wygładza
włosy i pobudza je do wzrostu, a także pomaga regulować produkcję sebum.
olej ze słodkich migdałów (Prunus amygdalus dulcis oil) nabłyszcza, wygładza i odżywia włosy. Tworzy na powierzchni
włosów i skóry głowy warstwę ochronną, która zapobiega odparowywaniu wody i chroni przed szkodliwym działaniem
czynników zewnętrznych.
puder z pestki moreli (Prunus armeniaca seed powder) pomaga złuszczać naskórek, odżywia i oczyszcza, a także
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pobudza komórki skóry do odbudowy, dzięki czemu jest idealny dla osób z łupieżem.
Odpowiednia do wszystkich typów skóry, do codziennego stosowania.
Naturalny zapach
Bez parabenów,
Bez glikolu,
Bez sztucznych barwników
Bez silikonu
Bez Phenoxyethanolu
Bez PEG i SLS
Bez składników GMO
Bizjologiczne pH
Hypoalergiczne

Stosowanie
Nałożyć na wilgotne włosy i skórę głowy przed umyciem szamponem. Masować delikatnie kilka minut, a następnie spłukać.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

