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Emolium Dermocare nawilżająco - regenerująca odżywka do
włosów 150 ml
 

Cena: 27,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Odżywki do włosów

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Emolium DERMOCARE nawilżająco-regenerująca odżywka do włosów przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji włosów suchych,
łamliwych i pozbawionych blasku. Produkt dedykowany jest osobom dorosłym i dzieciom po 3 roku życia.

Odżywka do włosów nawilża, odżywia i regeneruje, nie zaburzając naturalnego pH skóry. Wygładza włosy i przywraca im blask,
zwiększając ich odporność na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych oraz działania wysokiej temperatury.
Zastosowanie odżywki do włosów nawilżająco-regenerującej Emolium DERMOCARE

Po 3 roku życia
Włosy suche, łamliwe, pozbawione blasku
Codzienna pielęgnacja
Może być stosowana jako maska nawilżająca do włosów oraz odżywka do włosów

Działanie odżywki do włosów nawilżająco-regenerującej Emolium DERMOCARE
Intensywnie nawilża zapobiegając nadmiernemu przesuszeniu.
Odżywka do włosów regeneruje i rewitalizuje zniszczone włosy przywracając im gładkość i blask.
Nie zaburza naturalnego pH skóry głowy, nie obciąża włosów. Kwaśne pH produktu sprzyja zamykaniu łuski włosa.
Zwiększa odporność włosów na czynniki zewnętrzne, również działanie podwyższonej temperatury podczas suszenia
lub prostowania.
Odżywka nawilżająca do włosów zwiększa elastyczność, zmniejsza łamliwość i ułatwia rozczesywanie.

Formuła odżywki do włosów nawilżająco-regenerującej Emolium DERMOCARE
Odżywka do włosów zawiera naturalne oleje, które mają działanie natłuszczające i wygładzające. Unikalna formuła
pozwala wykorzystać produkt również jako maskę nawilżającą do włosów, która regeneruje zniszczone włosy,
przywracając ich naturalny blask.
Odżywka do włosów suchych zawiera kompleks naturalnych olejów (masło shea, makadamia i awokado), które mają
działanie natłuszczające i wygładzające.
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Niacynamid ma właściwości nawilżające i antyoksydacyjne oraz odbudowujące kreatynę włosów wpływając znacząco
na poprawę ich kondycji.
Emolium DERMOCARE nawilżająco-regenerująca odżywka do włosów zawiera także Phytantriol. Dzięki swym
właściwościom wygładza, nawilża i wspiera ochronę koloru.
Betaina zawarta w masce nawilżającej do włosów zmniejsza uszkodzenia włosów, również te powstające podczas
stylizacji włosów.
W składzie odżywki do włosów Emolium zawarta jest także prowitamina B5, która wzmacnia i wygładza włosy, chroni je
przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Stosowanie
Produkt może być stosowany jako odżywka i maska do włosów. Przeznaczony także jako odżywka dla dzieci do włosów po 3 roku życia.
Dla uzyskania najlepszego efektu należy nanieść niewielką ilość produktu na mokre, umyte włosy i pozostawić na 3 minuty jako odżywkę
lub 15-20 minut jako regenerującą maskę, a następnie spłukać włosy wodą.

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