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Bio Happy odżywczy szampon Jungle Infusion Awokado 200
ml
 

Cena: 25,19 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Szampony

Producent BIO HAPPY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Sodium coco-sulfate, Glycerin, Coco-glucoside, Maris sal, Aloe barbadensis leaf juice*, Persea gratissima oil*, Hydrolyzed rice
protein, Hydrogenated palm glycerides citrate, Glyceryl oleate, Disodium cocoyl glutamate, Caprylyl Capryl Glucoside, Sodium cocoyl
glutamate, Tocopherol, Citric acid, Lactic acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Parfum°, CI 75810.

* Składniki organiczne
° Z naturalnych składników

Charakterystyka

Szampon zawiera olej z organicznego awokado, skutecznie myje i odżywia. Polecany do suchych i zniszczonych włosów,
przywraca im blask i miękkość. Dodatkowa zawartość hydrolizowanych protein ryżu dodaje włosom objętości, sprawia, że włosy
są elastyczne i mniej łamliwe oraz nadaje im wyjątkowy połysk. Zawartość soku z liści aloesu nawilża włosy i wspomaga ich
wzrost.
Kluczowe składniki:

hydrolizowane proteiny ryżowe (Hydrolyzed rice protein) mają działanie nawilżające, łagodzące, ochronne i
wzmacniające. Wypełniają uszkodzenia włosów, zapobiegają elektryzowaniu, zmiękczają i wygładzają.
olej z awokado (Persea gratissima oil) wzmacnia, nawilża i uelastycznia skórę oraz włosy.
sok z liści aloesu (Aloe barbadensis leaf juice) nawilża, ma działanie przeciwłupieżowe, wzmacniające cebulki, stymuluje
porost włosów, a także koi i łagodzi podrażnienia skóry głowy.
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.
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Naturalny zapach.
Bez parabenów.
Bez glikolu.
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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