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Link do produktu: https://www.wax-sklep.pl/esencja-pielegnacyjna-100-ml-ta-sama-formula-inne-opakowanie-p-183.html

Esencja pielęgnacyjna 100 ml
(ta sama formuła, inne
opakowanie)
Cena

26,00 zł

Cena poprzednia

28,00 zł

Numer katalogowy

950032

DZIAŁANIE

włosy z problemami

WŁOSY

z tendencją do łuszczycy, AZS, egzemy

SKÓRA

wrażliwa i bardzo wrażliwa

EKSTRAKTY

olej konopny

SKŁADNIKI

Pantenol

BEZPIECZNY

hipoalergiczny / przebadany
dermatologicznie

KATEGORIA

Działanie
Esencja pielęgnacyjna
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Działanie:
wspiera pielęgnację skóry z tendencja do łuszczycy, AZS, egzemy,
łagodzi dyskomfort,
pomaga w zmniejszeniu zaczerwienień,
nawilża skórę.

W testach aplikacyjnych 100% badanych potwierdziło,

że produkt wspiera pielęgnację skóry wrażliwej z tendencją do łuszczycy,

AZS, egzemy.

Efekt:
Esencja opracowana z myślą o szczególnych potrzebach wrażliwej skóry głowy z tendencją do łuszczycy, AZS, egzemy. Produkt zmniejsza zaczerwienienie podrażnionej
skóry głowy jednocześnie powodując wzrost nawilżenia skóry. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom nie powoduje sklejania włosów. Esencja nie obciąża włosów.
Pozostawia włosy gładkie i elastyczne, nadaje im połysk.
Esencja widocznie poprawia ogólny wygląd włosów poprzez odczucie odżywionej skóry głowy.
Esencja pielęgnacyjna jest eksportową wersją esencji pielęgnacyjnej MED WAX.

DATA WAŻNOŚCI: 30.04.2023r.

Składniki aktywne
Esencja pielęgnacyjna
SKŁADNIKI AKTYWNE
OLEJ KONOPNY

INCI: Cannabis Sativa Seed Oil

tworzy na powierzchni film, który zapobiega nadmiernemu odparowywaniu
wody z powierzchni skóry
zmiękcza i wygładza włosy
uelastycznia włosy i nadaje im połysk
pomaga zachować równowagę lipidową
działa przeciwzapalnie

INULINA

INCI: Inulin

intensywnie nawilża
ogranicza nadmierną ucieczkę wody z naskórka (TEWL)
wygładza, nabłyszcza i nawilża skórę i włosy
jest antyoksydantem, który zapobiega przedwczesnemu starzeniu
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wykazuje działanie przeciwzapalne oraz łagodzące

BETA-GLUKAN
INCI: Beta Glucan

stymuluje układ odpornościowy skóry
zwiększa zdolności regeneracyjne i odnowę skóry
działa gojąco i silnie przeciwzapalnie
łagodzi podrażnienia, zaczerwienienia oraz uspokaja skórę
jest substancją silnie nawilżającą

MALTODEKSTRYNA
INCI: Maltodextrin

wygładza i uelastycznia włosy i skórę
pośrednio zwiększa nawilżenie skóry poprzez ograniczenie TEWL

KWAS MLEKOWY
INCI: Lactid Acid

jest jednym z głównych składników naturalnego czynnika nawilżającego
(NMF), z tego względu wpływa na nawilżenie i nawodnienie skóry
wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu wilgoci w naskórku
działa antybakteryjnie i silnie przeciwstarzeniowo
odbudowuje naturalne pH skóry
stymuluje skórę do produkcji ceramidów, co wpływa na wzmocnienie i
usprawnienie bariery ochronnej naskórka

PANTENOL

INCI: Panthenol

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
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Pełen skład
Esencja pielęgnacyjna
SKŁADNIKI/INGREDIENTS
Aqua, Olive Oil PEG-7 Esters, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Inulin, Cannabis Sativa Seed Oil, Carbomer,
Sodium Benzoate, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Parfum, Panthenol, Lactic Acid, Maltodextrin, Beta
Glucan, Sodium Hyaluronate, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate, Levulinic Acid, Sodium Levulinate,
Citric Acid

Produkt przebadany dermatologicznie.
Formuła oparta na naturalnych składnika
bezpieczna dla wrażliwej skóry głowy.

Sposób użycia
Esencja pielęgnacyjna
SPOSÓB UŻYCIA
1. Umyj skórę głowy i włosy szamponem najlepiej WAX.
2. Nanieś i wmasuj esencję na całą skórę głowy lub na miejsca wymagające szczególnej pielęgnacji.
Nie spłukuj.
Stosuj esencję po każdym myciu włosów, co najmniej 3 razy w tygodniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością ciepłej wody.
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