
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Wax NaturClassic Blonda - maska regenerująca do włosów
jasnych i skóry głowy 480 ml
 

Cena: 38,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 480 ml

Postać Odżywki do włosów

Producent PILOMAX JOLANTA BORTKIEWICZ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Maska regenerująca do włosów suchych i zniszczonych, jasnych i do skóry głowy. Preparat zmniejszający wypadanie włosów.
Rekomendowany przez trychologów. Polecany także w kuracji regenerującej dla osób w trakcie i po chemioterapii.

Formuła maski opracowana specjalnie z myślą o szczególnych potrzebach włosów suchych i zniszczonych, ze skłonnością do
wypadania.
Produkt zapobiega nadmiernej utracie włosów, wzmacnia je, nawilża i wygładza.
Wyciąg z rumianku nadaje włosom połysk i uelastycznia je, ułatwiając układanie. W przypadku włosów przetłuszczających się
przeciwdziała pojawieniu się łupieżu. Dzięki zawartości licznych związków mineralnych odżywia cebulki.
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 zdrowsze.
Formuła maski stosowanej w formie kompresu powoduje, że włosy suche i łamliwe stają się intensywnie zregenerowane,
głęboko odżywione i pełne blasku.

Stosowanie
Maskę Blonda Wax NaturClassic w ilości równej wielkości orzecha włoskiego należy nanieść na umyte i wilgotne włosy, delikatnie
wmasować, także w skórę głowy. Pozostawić na ok. 15-45 minut (czas działania maski można przedłużyć do 1 godziny i zastosować w
formie kompresu). Dokładnie spłukać. Następnie zastosować Odżywkę Spray Wax DailyMist, by wzmocnić ochronę. Układać włosy jak
zwykle.

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