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Wax NaturClassic Aloes - maska regenerująca do włosów
cienkich i skóry głowy 240 ml
 

Cena: 26,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 240 ml

Postać Maseczki

Producent PILOMAX JOLANTA BORTKIEWICZ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Maska regenerująca do włosów cienkich i bez objętości i do skóry głowy.
Preparat zmniejszający wypadanie włosów. Rekomendowany przez trychologów.
Polecany także w kuracji regenerującej dla osób w trakcie i po chemioterapii.

REGENERACJA
INTENSYWNE NAWILŻENIE
ZMNIEJSZONE WYPADANIE

Formuła maski opracowana specjalnie z myślą o szczególnych potrzebach włosów cienkich, bez objętości ze skłonnością do
przetłuszczania. Produkt gwarantuje maksymalną objętość bez obciążenia włosów.

Aloes - bogate źródło witamin, substancji mineralnych i aminokwasów wspomaga proces nawilżania włosów i skóry
głowy.
Ekstrakt z henny wzmacnia mieszki i cebulki włosowe skutecznie przeciwdziałając nadmiernemu wypadaniu włosów i
stymuluje wzrost nowych włosów. Po kuracji maską włosy są mocne, lśniące i mniej się przetłuszczają. Jest to także
idealne rozwiązanie dla włosów kręconych – uwydatnia ich naturalny skręt.

Formuła maski stosowanej w formie kompresu powoduje, że włosy cienkie i bez objętości stają się intensywnie zregenerowane,
głęboko odżywione i pełne blasku.
By wzmocnić skuteczność preparatu i osiągnąć trwałe efekty, Twoim włosom polecamy stosowanie w codziennej pielęgnacji
także innych produktów z serii Wax.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI*
100% badanych twierdzi, że produkt dobrze lub bardzo dobrze wzmacnia i wygładza włosy
100% badanych oceniło, że maska nie obciąża włosów
98% badanych potwierdza, że maska zapobiega wypadaniu włosów
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90% badanych deklaruje, że włosy po użyciu maski stały się błyszczące
80% badanych uznało, że po stosowaniu maski włosy stają się zdrowe i mocne

* wyniki badań aplikacyjnych lub aparaturowych po 4 tygodniach stosowania preparat

Stosowanie
Umyj włosy szamponem WAX. Maskę, w ilości równej wielkości orzecha włoskiego wmasuj we włosy i skórę głowy. Pozostaw ją na ok.
15 – 45 minut. Spłucz dokładnie maskę.Susz i układaj włosy jak zwykle. Maskę stosuj 1 – 2 razy w tygodniu.

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