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Nafta kosmetyczna z kompleksem witamin 150 ml (Kosmed)
 

Cena: 11,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Odżywki do włosów

Producent KOSMED II

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Petroleum, Isopropyl Palmitate (and) Tocopherol (and) Linoleic Acid (and) Retinyl Palmitate (and) Linoleic Acid (and) PABA, Perfum,
Carotene

Wskazania i działanie

Witamina A odpowiedzialna jest za poziom nawilżenia włosów oraz ich odporność na łamanie, wzmacnia włosy oraz
zabezpiecza przed utratą wilgoci. Witamina E sprawia, że włosy stają się bardziej elastyczne, sprężyste i miękkie. Zapobiega
szkodliwemu działaniu wolnych rodników. Witamina F (niezbędne kwasy tłuszczowe NKT) powoduje tworzenie się płaszcza
lipidowego – naturalnej ochrony na skórze i włosach. Witamina H (Biotyna) bywa nazywana witaminą piękna, ponieważ pomaga
uporać się z takimi problemami jak: łupież, wypadanie i siwienie włosów. Zapobiega wzmożonej aktywności gruczołów łojowych
powodujących kłopoty ze skórą i przetłuszczającymi włosami. Wspomaga leczenie łysienia i chorób skórnych.
Nafta kosmetyczna z kompleksem witamin poprzez odpowiednio dobrane składniki odżywia włosy, wzmacnia ich strukturę,
nadaje im puszystość, przywraca naturalną sprężystość i elastyczność, zapewnia odpowiednie nawilżenie i blask, nadaje
fryzurze zdrowy wygląd, miękkość w dotyku oraz połysk. Polecana jest do włosów przetłuszczających się, osłabionych, po
zabiegach kosmetycznych, farbowanych i tlenionych. Wspomaga nawet leczenie łupieżu, zapobiega wypadaniu włosów,
wzmacnia ich cebulki.

Zastosowanie
Do użytku zewnętrznego. Niewielką ilość nafty wetrzeć we włosy. Po 15 minutach włosy umyć szamponem.
Maseczka: 1 - 2 żółtka jaja kurzego wymieszać z 1 łyżką stołową nafty dodając sok z 1/2 cytryny. Tak sporządzoną maseczkę
wmasować we włosy pozostawiając ją na 5-15 minut, a następnie umyć włosy szamponem.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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