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Wax Daily szampon do włosów jasnych 250 ml
 

Cena: 23,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Szampony

Producent PILOMAX JOLANTA BORTKIEWICZ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glyceryl Oleate,
Panthenol, Phenoxyethanol, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Salix Alba Bark Extract, Urtica Dioica Extract, Styrene/ Acrylates
Copolymer, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Sodium Chloride, Parfum, Citric Acid, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Benzoic Acid, Lecithin, Ascorbyl Palmitate.

Charakterystyka

EKSTRAKT Z KORY WIERZBY BIAŁEJ
uszczelnia naczynia włosowate ułatwiając złuszczanie warstwy rogowej naskórka
działa antyseptycznie i przeciwzapalnie

SOK Z LIŚCI ALOESU
głęboko nawilża ułatwiając przenikanie wody w przestrzenie międzykomórkowe
aktywnie stymuluje cebulki włosów usprawniając podziały komórkowe
intensywnie odżywia będąc bogatym źródłem witamin, substancji mineralnych i aminokwasów
wzmacnia włosy pobudzając mikrokrążenie skórne oraz komórki produkujące kolagen i elastynę
jest naturalnym filtrem UV

PANTENOL (POWITAMINA B5)
intensywnie nawilża i uelastycznia włosy, wiążąc wodę w strukturze włosa
wzmacnia włosy, optycznie pogrubia i dodaje im objętości, wypełniając włókno włosa
uelastycznia włosy i ułatwia ich rozczesywanie
tworzy film ochronny wokół włosa, zapobiegając rozdwajaniu końcówek
jest naturalnym filtrem UV

Szampon do włosów suchych i zniszczonych, jasnych i do skóry głowy.
Rekomendowany do codziennego mycia skóry głowy i włosów.
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Polecany przez trychologów.
OCZYSZCZANIE
INTENSYWNE ODŻYWIENIE
STYMULACJA MIESZKÓW WŁOSOWYCH

Formuła szamponu opracowana specjalnie z myślą o szczególnych potrzebach włosów suchych i zniszczonych, do
codziennego mycia skóry głowy i włosów jasnych. Produkt myje delikatnie, a jednocześnie skutecznie. Nadaje włosom połysk,
wzmacnia je, nawilża i wygładza.
SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI*

90% badanych twierdzi, że po wysuszeniu włosy rozczesywały się łatwo lub odpowiednio do stopnia zniszczenia włosów
95% badanych oceniło, że włosy po użyciu preparatu były wygładzone
90% badanych deklaruje, że szampon działał łagodnie działał na owłosiona skórę głowy oraz włosy 
85% probantów potwierdziło ochronę jasnego koloru włosów

* wyniki badań aplikacyjnych lub aparaturowych po 4 tygodniach stosowania preparatu

Stosowanie
Porcję szamponu do włosów jasnych Wax Daily wmasować w mokre włosy i skórę głowy, spienić i dokładnie spłukać. W razie potrzeby
czynność powtórzyć. Dla lepszego efektu warto zastosować odżywkę spray Wax DailyMist do włosów jasnych, by wzmocnić ochronę i
intensywnie nawilżyć włókna włosów.

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