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Nacomi Trust My Sister serum do włosów niskoporowatych
40 ml
 

Cena: 25,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Olejki

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
Dimethicone, Dimethiconol, Adansonia Digitata Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Parfum.

Charakterystyka

Włosy o niskiej porowatości, w odróżnieniu od pozostałych, są mocne, gładkie i lśniące. Brzmi idealnie? Niestety to tylko pozory.
Ich zwarta budowa sprawia, że są mało chłonne i trudniej o nie zadbać.
Serum dostosowane do potrzeb włosów niskoporowatych zapewni im odpowiednią pielęgnację.
Dzięki połączeniu emolientów z olejem z baobabu i olejem kokosowym wzmacnia, dodaje objętości oraz zapewnia
kompleksową ochronę, bez nadmiernego obciążania włosów.
Serum do włosów niskoporowatych otoczy je opieką oraz uchroni przed uszkodzeniami i zwiększeniem porowatości, tworząc na
powierzchni włosa powłokę zabezpieczającą. Dodatkowo unosi włosy u nasady, dzięki czemu przywraca naturalną równowagę
skóry głowy i przyspiesza wzrost.
Zbilansowana kompozycja olejów naturalnych o małych cząsteczkach wnika wgłąb włosa, intensywnie nawilżając i zapewniając
optymalny poziom nawodnienia.

Olej kokosowy zapobiega odchylaniu się łusek włosa i zwiększeniu porowatości. Odżywia pasma, dodaje im witalności i
promiennego blasku.
Olej z baobabu nawilża, wygładza i chroni włosy przed czynnikami zewnętrznymi.

Serum do włosów niskoporowatych sprawi, że dotychczas oklapnięte i ciężkie włosy staną się łatwiejsze w stylizacji i zyskają na
objętości.

Stosowanie
1) Nałóż kilka kropli na suche lub wilgotne włosy. Pozostaw na kilka godzin, po czym umyj włosy szamponem.
2) Nałóż niewielką ilość na wilgotne, oczyszczone końcówki, pozostaw do wyschnięcia.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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