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Maska regenerująca HENNA
do włosów ciemnych WAX
NaturClassic 480 ml
Cena

39,90 zł

Numer katalogowy

111024

PRODUKT

DZIAŁANIE

regeneracja i odbudowa

WŁOSY

suche, łamliwe i zniszczone

SKÓRA

wrażliwa i bardzo wrażliwa

EKSTRAKTY

henna / zielona herbata

BEZPIECZNY

przebadany dermatologicznie

KATEGORIA

Działanie
HENNA WAX NaturClassic
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*stan na 22.12.21
Maska regenerująca do włosów suchych i zniszczonych, ciemnych 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 suchych i zniszczonych, ze skłonnością do wypadania. Produkt zapobiega nadmiernej
utracie włosów, wzmacnia je, nawilża i wygładza.
Ekstrakt z zielonej herbaty - wspomaga mikrokrążenie skórne. 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.

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
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 preparatu

Składniki aktywne
HENNA WAX NaturClassic
NATURALNE SKŁADNIKI AKTYWNE
EKSTRAKT Z HENNY
INCI: Lawsonia Inermis Leaf Extract

stymuluje mikrokrążenie skóry
zapobiega utracie wody
chroni włókno włosa tworząc wokół niego zabezpieczającą okluzję
działa antyseptycznie i przeciwutleniająco
jest naturalnym filtrem UV
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WYCIĄG Z ZIELONEJ HERBATY
INCI: Camellia Sinensis Leaf Extract
wzmacnia włosy pobudzając mikrokrążenie skórne
działa przeciwbakteryjnie i tonizuje
jest naturalnym filtrem UV

Pełen skład
HENNA WAX NaturClassic
SKŁADNIKI/INGREDIENTS

Aqua, Stearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Lawsonia Inermis Extract, Propylene Glycol, Camellia Sinensis Leaf
Extract, Behenamidopropyl Dimethylamine, Cetrimonium Chloride, Phenoxyethanol, Ethylexyglycerin, DMDM Hydantoin,
Parfum, Lactic Acid, Limonene, Disodium EDTA, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citronellol, CI 16255

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

Sposób użycia
HENNA WAX NaturClassic
SPOSÓB UŻYCIA

Maskę Henna 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.
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Następnie zastosować Odżywkę Spray Wax DailyMist, by wzmocnić ochronę . Układać włosy jak
zwykle.

Dla lepszego efektu przed zastosowaniem maski włosy należy umyć szamponem do włosów ciemnych Wax Daily lub
innym szamponem z serii Wax. Szampon przygotuje włosy i skórę głowy na absorpcję dobroczynnych składników
aktywnych, które łatwiej wnikną we włókno włosa i dotrą do mieszków włosowych.

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

Znajdź w aptece
$(document).ready(function(){ Widget.proces({widgetColor: '#B8860B' }); });

Znajdź aptekę, w której dostępny jest ten kosmetyk »
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