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Bio Happy odżywcza maska do włosów Jungle Infusion
Banan 150 ml
 

Cena: 35,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Maseczki

Producent BIO HAPPY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Glycerin, Butyrospermum parkii butter*, Cetearyl alcohol, Cetyl alcohol, Brassica alcohol, Hydrogenated castor oil/sebacic acid
copolymer, Macadamia integrifolia seed oil*, Prunus amygdalus dulcis oil, Musa sapientum fruit extract*, Persea gratissima oil*, Lecithin,
Brassicyl isoleucinate esylate, Sodium cetearyl sulfate, Olus oil, Lauroyl arginine, Helianthus annuus seed oil, Tocopherol, Beta-sitosterol,
Squalene°, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Lactic acid, Parfum°, Limonene°.

* Składniki organiczne
° Z naturalnych składników

Charakterystyka

Maska intensywnie regenerująca i odżywiająca, szczególnie polecana dla włosów osłabionych i zniszczonych. Ułatwia
rozczesywanie. Wzbogacona ekstraktem z papai, bogatym w witaminy A, B i C, antyoksydanty, flawonoidy oraz aminokwasy,
dzięki którym włosy stają się mocne, lśniące i pełne objętości.
Kluczowe składniki:

ekstrakt z banana (Musa sapientum fruit extract) nawilża i chroni przed wysuszeniem, poprawia kondycję włosów.
Dodatkowo zawiera witaminę E, dzięki czemu chroni włosy przed promieniami słonecznymi.
olej z awokado (Persea gratissima oil) wzmacnia, nawilża i uelastycznia skórę oraz włosy.
olej z orzechów makadamii (Macadamia integrifolia seed oil) jako jeden z niewielu olejów, oprócz właściwości
natłuszczających, ma również silne i głębokie działanie nawilżające. Polecany do suchych, łamliwych, kruchych włosów;
nabłyszcza je, zmiękcza i wygładza.
olej ze słodkich migdałów (Prunus amygdalus dulcis oil) jest zaliczany do wyjątkowo łagodnych dla skóry olejów, przez
co zalecany do pielęgnacji każdego rodzaju skóry i włosów. Natłuszcza, odżywia, regeneruje, wygładza i chroni.
olej słonecznikowy (Helianthus annuus seed oil) bogaty w kwas linolowy, wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry,
zmiękcza naskórek i regeneruje. Wykazuje działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne.
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masło shea (Butyrospermum parkii butter) zmiękcza i wygładza skórę i włosy. Nadaje połysk. Wykazuje działanie
regenerujące.
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.

Stosowanie
Nałożyć na mokre włosy i skórę głowy, po umyciu ich szamponem. Po 5 minutach spłukać ciepłą wodą.

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