Dane aktualne na dzień: 25-09-2022 03:17

Link do produktu: https://www.wax-sklep.pl/cel-wzmocnienie-wlosow-zahamowanie-wypadania-przyspieszenie-wzrostup-149.html

cel: wzmocnienie włosów,
zahamowanie wypadania &
przyspieszenie wzrostu
Cena

159,90 zł

Działanie
Walczysz o każdy włos? Kompleksowy program wzmacniający włosy i ograniczający ich wypadanie zapewni Ci najlepsze rezultaty. W formułach
kosmetyków z tego zestawu znajdziesz m.in. biotynę, kofeinę, witaminę E, argininę, cynk PCA i ekstrakt z zielonej herbaty. Tricho Wax to seria
rekomendowana przez trychologów.

Ten zestaw to idealne rozwiązanie dla włosów:
osłabionych
wypadających
przerzedzonych

Zapewnia:
wzmocnienie i pogrubienie włosów
przyspieszenie wzrostu włosów
ograniczenie nadmiernego wypadania włosów
odżywienie włosów i skóry głowy

W skład zestawu wchodzą:
myjący peeling enzymatyczny do włosów i sk. głowy Wax Tricho 150 ml
szampon wzmacniający przeciw wypadaniu włosów Tricho Wax 200 ml
maska przyspieszająca wzrost włosów Tricho Wax 240 ml
serum przeciw wypadaniu włosów Tricho Wax 100 ml

Oprócz tego, W PREZENCIE dodajemy do zestawu:
2 x 20 ml maska magicznie odbudowująca do wł. farbowanych Hermiona Wax ColourCare
2 x 20 ml maska regenerująca do wł. ciemnych farbowanych Arabica Wax ColourCare
2 x 20 ml maska regenerująca do wł. jasnych farbowanych Kamilla Wax ColourCare

UWAGA: Do zestawu warto dodać odżywkę do codziennego stosowania, nawilżającą oraz ułatwiającą rozczesywanie włosów.
Wybór naszych odżywek znajdziesz TU: https://www.wax-sklep.pl/odzywki-c-14.html
Odżywkę dobierz do koloru swoich włosów oraz ich rodzaju.

Sposób użycia
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SPOSÓB UŻYCIA:
Do oczyszczania skóry głowy używaj szamponu wzmacniającego. Częstotliwość mycia dobierz do potrzeb swojej skóry
głowy.

Serum codziennie wmasowuj w skórę głowy (wystarczy 5-10 psiknięć).

1-2x/tyg zaaplikuj peeling na wilgotną skórę głowy oraz włosy uprzednio umyte szamponem. Rozprowadź go na skórze głowy
i włosach aż do wytworzenia piany. Następnie okrężnymi ruchami wykonaj kilkuminutowy masaż skóry głowy. Dokładnie
spłucz produkt.

Następnie nałóż na włosy i skórę głowy maskę przyspieszającą wzrost włosów. Pozostaw na 2-20 minut. Spłucz produkt
chłodną wodą.

Użycie peelingu przed maską dodatkowo wzmacnia jej działanie - dzięki głębokiemu oczyszczeniu skóry, składniki aktywne z
maski będą mogły dotrzeć do głębszych warstw naskórka.

Widoczne efekty stosowania zestawu już po 4 tygodniach regularnego użycia.
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