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Farmona Jantar pre-maska z wyciągiem z bursztynu i
węglem aktywnym 200 g
 

Cena: 12,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 g

Postać Odżywki do włosów

Producent FARMONA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua (Water), Kaolin, Magnesium Aluminum Silicate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, Amber Extract, Charcoal
Powder, Niacinamide, Panthenol, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Disodium EDTA, Parfum (Fragrance), Linalool, Limonene,
Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal.

Charakterystyka
Pre-maska Jantar oparta jest na skutecznej recepturze i unikalnym podejściu do pielęgnacji włosów. To owoc długich tradycji
wykorzystywania niezwykłych właściwości bursztynu i detoksykującej mocy węgla aktywnego. Aplikacja maski przed myciem włosów
skutecznie absorbuje nadmiar sebum, zanieczyszczeń i środków do stylizacji, rewitalizując i nawilżając włosy bez ich obciążenia.

Składniki aktywne:
bursztyn - pielęgnuje, wzmacnia, odżywia włosy chroniąc je przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi
węgiel aktywny - przedłuża świeżość włosów, przywracając im lekkość i objętość
biała glinka - oczyszcza, absorbuje zanieczyszczenia i wygładza włosy
prowitamina B5 - nawilża włosy oraz łagodzi podrażnienia i swędzenie skóry głowy
olejek migdałowy - bogate źródło witaminy A i E, regeneruje włosy i nadaje im blask

Efekty:
oczyszczone, lekkie, nawilżone, gładkie i mniej podatne na przetłuszczanie się włosy

Stosowanie
Stosować przed myciem włosów. Zwilżyć włosy i wmasować niewielką ilość maski w skórę głowy. Pozostawić na 60 sekund, a
następnie rozprowadzić na całej długości włosów na 3 minuty. Spłukać i umyć włosy szamponem jak zwykle.
Stosować 1- 2 razy w tygodniu.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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