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Kerabione Booster Oils wzmacniające serum do włosów 80
ml (4 butelki po 20 ml)
 

Cena: 72,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 80 ml

Postać Serum

Producent VALENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kerabione Booster Oils wzmacniające serum do włosów 80 ml (4 butelki po 20 ml)

Kerabione Booster Oils to serum do włosów w formie olejków, które wystarczy nakładać 2 razy w tygodniu. Ze względu na zawartość
oleju ze słodkich migdałów, produkt może być stosowany także do olejowania końcówek. Systematycznie korzystanie z serum może
pomóc między innymi przy przerzedzaniu się włosów po menopauzie.

Odpowiednia pielęgnacja włosów powinna polegać na regularnym dostarczaniu im składników odżywczych, które mogą wpłynąć na ich
wzmocnienie, zredukować wypadanie i sprzyjać zagęszczeniu kosmyków. Serum do włosów Kerabione to kosmetyk łatwy w użyciu,
który można wykorzystać do każdego rodzaju włosów. Skład produktu oparty został na substancjach, których działanie może sprzyjać
poprawie kondycji włosów i lepszemu ich układaniu.

Kerabione Booster Oils przeznaczony jest dla osób, które zauważyły u siebie zwiększone wypadanie włosów lub których kosmyki stały
się cienkie i matowe. Serum może przyspieszać procesy regeneracyjne włosów i wpływać na ich wzrost, dzięki czemu zwiększa się
prawdopodobieństwo zagęszczenia fryzury.

Charakterystyka
Kerabione Booster Oils stanowi kombinację cennych olejków eterycznych, które mogą korzystnie wpływać na zdrowie każdego rodzaju
włosów. W składzie produktu znajdują się substancje naturalne, powszechnie stosowane w zakresie pielęgnacji kosmyków w
szamponach i odżywkach do włosów oraz innych produktach stylizacyjnych i pielęgnujących.

Olejek rozmarynowy
Wspiera zachowanie objętości włosów oraz ich prawidłowego wzrostu.

Olej ze słodkich migdałów
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Wykazuje właściwości nawilżające, a więc w taki sposób może wspomagać zdrowie włosów, wpływając jednocześnie na ich blask i
witalność.

Olejek lawendowy
Wpływa korzystnie na zdolności regeneracyjne komórek włosa i skóry głowy. Może przyspieszać rewitalizację mieszków włosowych, co
przyczyni się do lepszego wzrostu włosów.

Olejek bergamotowy i Ylang-Ylang
Charakteryzują się właściwościami aromaterapeutycznymi.

W Kerabione Booster Oils zawarto również witaminy, których działanie może wpływać korzystnie na strukturę i zdrowie włosów.

Witamina E
Znana z właściwości antyoksydacyjnych i odmładzających. Może wspomagać zdrowie włosów i stymulować je do wzrostu.

Witamina A
Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie tkanek nabłonkowych, między innymi tkanki skóry, włosów oraz gruczołów łojowych.

Charakterystyka serum wzmacniającego Kerabione Booster Oils:
● nie obciąża włosów i nie powoduje ich przetłuszczania;
● nie zawiera alkoholu ani sztucznych substancji zapachowych;
● wystarczy stosować 2 razy w tygodniu.

Sposób użycia
Przed pierwszym użyciem zaleca się przeprowadzenie testu uczuleniowego:

● na małą powierzchnię skóry nanieść niewielką ilość serum. Jeżeli w ciągu 2-3 godzin nie dojdzie do powstania żadnych zmian
alergicznych, można zastosować serum na skórę głowy.
● Produkt stosować na suche włosy u nasady. Unikać kontaktu z oczami.
● Nanieść serum na włosy u nasady za pomocą pipetki lub bezpośrednio z butelki, aby nawilżyć całą skórę głowy (ok. 1/4 butelki).
● Serum wcierać opuszkami palców w nasadę włosów i skóry głowy przez ok. 3 minuty.
● Dla uzyskania lepszego efektu nałożyć na włosy bawełniany czepek i pozostawić włosy pod przykryciem przez minimum 20 minut.
● Serum dokładnie zmyć z użyciem większej ilości szamponu.
● Zaleca się stosować 2 razy w tygodniu. W razie potrzeby może być częściej.

Informacje dodatkowe
● nie zawiera alkoholu ani sztucznych substancji zapachowych;
● przeznaczone do użytku zewnętrznego;
● w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy zaprzestać stosowania produktu i skontaktować się z lekarzem;
● unikać kontaktu z oczami;
● przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci;
● chronić przed światłem słonecznym.

Składniki
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Tocopherol, Retinyl Palmitate, Citrus Aurantium
Bergamia Fruit Oil, Cananga Odorata Flower Oil, Limonene, Linalool.

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