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Bio Happy szampon i odżywka 2w1 Jungle Infusion Mango
200 ml
 

Cena: 32,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Szampony

Producent BIO HAPPY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Ammonium coco-sulfate, Glycerin, Saccharum officinarum extract*, Sodium lauroyl glutamate, Decyl glucoside, Cetearyl alcohol,
Hydrolyzed walnut extract, Lactic acid, Mangifera indica fruit extract, Persea gratissima oil*, Acacia senegal gum, Xanthan gum,
Chondrus crispus powder, Olus oil, Sodium cetearyl sulfate, Lecithin, Hydrolyzed rice protein, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric
acid, Parfum°, Benzyl alcohol°.

* Składniki organiczne
° Z naturalnych składników

Charakterystyka

Produkt zawiera olej z organicznego awokado oraz ekstrakt z mango, skutecznie myje i odżywia włosy oraz ułatwia ich
rozczesywanie.
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.
Kluczowe składniki:

ekstrakt z mango (Mangifera indica fruit extract) bogaty w witaminy A, C i E, odżywia i wzmacnia włosy, a także nawilża,
regeneruje i posiada naturalny filtr UV. Bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe.
olej z awokado (Persea gratissima oil) wzmacnia, nawilża i uelastycznia skórę oraz włosy.
hydrolizowane proteiny ryżowe (Hydrolyzed rice protein) mają działanie nawilżające, łagodzące, ochronne i
wzmacniające. Wypełniają uszkodzenia włosów, zapobiegają elektryzowaniu, zmiękczają i wygładzają.
wyciąg z trzciny cukrowej (Saccharum officinarum extract) oczyszcza i nabłyszcza włosy.
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WSTRZĄSNĄĆ PRZED UŻYCIEM! 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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