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Biolaven Organic odżywka - mgiełka do włosów i skóry głowy
bez spłukiwania 150 ml
 

Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Odżywki do włosów

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Polyglyceryl-4 Caprate, Propanediol, Panthenol, Mannitol, Arginine, Serine, Sucrose, PCA, Citrulline, Glycogen, Histidine HCl, Alanine,
Threonine, Glutamic Acid, Lysine HCl, Olea Europaea Fruit Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Perilla Frutescens Seed Oil, Isoamyl Laurate, Isoamyl
Cocoate, Saccharide Isomerate, Citric Acid, Sodium Citrate, Lactic Acid, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic
Acid, Lavandula Angustifolia Oil, Geraniol, Linalool, Limonene.

Charakterystyka

Multifunkcyjna odżywka do włosów, ułatwiająca rozczesywanie. Może być stosowana standardowo na długości włosów oraz
jako wcierka regulująca stan skóry głowy.
Zawiera kompleks aminokwasów i składników nawilżających, które domykają łuski, ułatwiają rozczesywanie i wygładzają włosy,
a także utrzymują odpowiedni poziom nawilżenia skóry głowy.
Oliwa z oliwek, olej z pachnotki i z pestek winogron oraz roślinne analogi silikonów zabezpieczają dodatkowo przed
wysuszeniem i uszkodzeniami, zapobiegają puszeniu bez efektu obciążenia.
Wskazanie: do każdego typu włosów i skóry głowy; szczególnie: włosy trudne do rozczesania, puszące się, poddawane
zabiegom fryzjerskim, skóra głowy z łupieżem suchym i tłustym
Właściwości: nawilża, ułatwia rozczesywanie, wygładza, zapobiega puszeniu włosów
Składniki aktywne:

kompleks aminokwasów (Mannitol, Arginine, Serine, Sucrose, PCA, Citrulline, Glycogen, Histidine HCL, Alanine,
Threonine, Glutamic Acid, Lysine HCL) - zapewnia intensywne nawilżenie
izomerat sacharydowy (pentawityna) - substancja silne nawilżająca, redukuje łuszczenie, swędzenie, podrażnienie i
ściągnięcie, wygładza i zmiękcza
roślinne analogi silikonów (Isoamyl Laurate, Isoamyl Cocoate) - zabezpieczają przed wysuszeniem i uszkodzeniami,
zapobiegają puszeniu bez efektu obciążenia
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olejek lawendowy – odświeża, reguluje wydzielanie sebum

Stosowanie

Wstrząsnąć przed użyciem. Mgiełka może być używana w następujący sposób:
jako odżywka lub preparat ochronny na długość włosów: spryskać wilgotne lub suche włosy, nie spłukiwać.
jako wcierka nawilżająco-regulująca do skóry głowy: kilka razy w tygodniu wcierać preparat w skalp i masować przez 2-3
minuty. Kurację stosować przez minimum 4 tygodnie.
jako podkład przy zabiegu olejowania włosów: preparat aplikować na suche lub lekko wilgotne włosy, a następnie
nałożyć wybrany olej.

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