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Bio Happy detoksykujący szampon do włosów Węgiel
Drzewny i Biała Glinka 200 ml
 

Cena: 26,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Szampony

Producent BIO HAPPY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Szampon łagodnie i skutecznie oczyszcza włosy, jednocześnie przywracając równowagę skóry głowy. Wzbogacony ekstraktem
z organicznego korzenia prawoślazu, który ma działanie detoksykujące, usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum, sprawia, że
włosy na dłużej pozostają pełne blasku i objętości.
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.
wyciąg z trzciny cukrowej (Saccharum officinarum extract) oczyszcza i nabłyszcza włosy.
hydrolizowane proteiny ryżowe (Hydrolyzed rice protein) mają działanie nawilżające, łagodzące, ochronne i
wzmacniające. Wypełniają uszkodzenia włosów, zapobiegają elektryzowaniu, zmiękczają i wygładzają.
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.

Odpowiedni do wszystkich typów skóry, do codziennego stosowania.
Naturalny zapach
Bez parabenów,
Bez glikolu,
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Bez sztucznych barwników
Bez silikonu
Bez Phenoxyethanolu
Bez PEG i SLS
Bez składników GMO
Fizjologiczne pH
Hypoalergiczne

Stosowanie
Niewielką ilość szamponu rozprowadzić na wilgotnych włosach, wykonać delikatny masaż przez 2-3 minuty, a następnie obficie spłukać.
Czynność powtórzyć w razie potrzeby.

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