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Biolaven Organic tonik do włosów i skóry głowy z octem
winogronowym 150 ml
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Toniki

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Acetum, Polyglyceryl-4 Caprate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Panthenol, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Lavandula Angustifolia Oil,
Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Geraniol, Linalool, Limonene, Parfum.

Charakterystyka

Naturalny preparat do włosów stworzony na bazie organicznego octu z czerwonych winogron. Zastosowany na całej długości
wygładza je i nadaje im blask, sprawiając, że są miękkie i odbite u nasady. Może być także użyty jako delikatny produkt
złuszczający do skóry głowy (peeling kwasowy).
Ocet pomaga usunąć martwe komórki naskórka, reguluje pracę gruczołów łojowych i wspomaga walkę z nadmiernym
rogowaceniem.
Przywrócona równowaga skalpu gwarantuje wzrost zdrowych, mocnych i lśniących włosów.
Wskazanie: włosy matowe, bez połysku, zniszczone, skóra głowy z łupieżem, nadmiernym łojotokiem
Właściwości: wygładza, wzmacnia, nadaje połysk włosom, delikatnie złuszcza skórę głowy, reguluje pracę gruczołów łojowych
Składniki aktywne:

organiczny ocet z czerwonych winogron - wygładza, nadaje blask, odbija od nasady, zmiękcza, reguluje pracę
gruczołów łojowych, delikatnie złuszcza skórę głowy (peeling kwasowy).
panthenol - łagodzi podrażnienia skóry głowy, nawilża, zmiękcza włosy
olejek lawendowy – odświeża, reguluje wydzielanie sebum

Stosowanie

Wstrząsnąć przed użyciem.
Jako preparat zakwaszający i nabłyszczający do włosów, aplikować na umyte, wilgotne lub suche pasma. Nie
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spłukiwać. Stosować 1-2 razy w tygodniu.
Jako preparat złuszczający, aplikować bezpośrednio przed myciem włosów wmasowując 2-3 minuty w skórę głowy.

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