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Sylveco balsam myjący do włosów z betuliną 300 ml
 

Cena: 42,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Szampony

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Hypoalergiczny, przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju włosów, szczególnie słabych, zniszczonych, pozbawionych blasku, z
tendencją do wypadania. Zawiera bardzo łagodne, ale jednocześnie skuteczne środki myjące, które nie podrażniają nawet najbardziej
wrażliwej skóry głowy. Unikalne połączenie oleju jojoba i masła karite z naturalnymi składnikami nawilżającymi zapewnia włosom
ochronę przed wysuszeniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Przy regularnym stosowaniu normalizuje stan skóry głowy,
a włosom nadaje miękkość, gładkość i lekkość bez efektu puszenia.

Balsam myjący do włosów posiada delikatny zapach olejku rozmarynowego.

Składniki aktywne:
Ekstrakt z kory brzozy - w postaci betuliny. Hamuje reakcje zapalne, odpowiedzialne za zmiany uczuleniowe, likwiduje objawy świądu.
Reguluje wydzielanie sebum, wykazuje działanie przeciwgrzybicze, wzmacnia cebulki włosów.
Masło Shea (karite) - zawiera witaminy A, D, E i F, jest naturalnym filtrem, chroniącym przed niekorzystnym działaniem promieni UVA i
UVB, poprawia elastyczność skóry i zapobiega jej wysuszaniu. Odżywia włosy, wygładza, nabłyszcza.
Olej jojoba - płynny wosk składający się z wielu cennych kwasów tłuszczowych, witamin oraz skwalenu, wykazuje duże powinowactwo
ze skórą, dzięki czemu wzmacnia jej strukturę.
Olejek rozmarynowy - jest silnym antyutleniaczem, posiada również właściwości przeciwzapalne, zmniejsza objawy alergii. Pobudza
ukrwienie skóry, wzmacniając jednocześnie cebulki włosów.
Miód - źródło glukozy i fruktozy, silnie nawilża i jednocześnie zapobiega utracie wody, nadaje włosom gładkość i połysk, nie obciążając
ich.
Kwas mlekowy - jeden z naturalnych składników skóry i włosów. Pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, pobudza skórę do
regeneracji i wzmacnia jej barierę ochronną.
Olej glicerolu - emolient i emulgator o działaniu nawilżającym, natłuszczającym, nadaje włosom miękkość i gładkość.
Panthenol - prowitamina B5, silnie regeneruje i nawilża skórę. Wzmacnia i pogrubia włosy, nadaje im połysk oraz zapobiega rozdwajaniu
się końcówek.
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Cechy

skutecznie i długotrwale nawilża
pielęgnuje skórę głowy
zapewnia efekt miękkich włosów
ziołowa pielęgnacja: brzoza biała, masło Shea, rozmaryn lekarski

Składniki
Aqua, Coco-Glucoside, Decyl Glucoside, Mel Extract, Cocamidopropyl Betaine, Butyrospermum Parkii Butter, Panthenol, Simmondsia
Chinensis Seed Oil, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Glyceryl Oletate, Lactic Acid, Betulin, Sodium Benzoate, Rosmarinus Officinalis Leaf
Oil

Stosowanie
Sposób użycia: rozprowadzić balsam na mokrych włosach i spienić wmasowując w skórę głowy. Dokładnie spłukać. W razie potrzeby
można czynność powtórzyć.

Producent
SYLVECO Piela Radosław

Zawartość opakowania
300

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