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Maska regenerująca KAMILLA
do włosów farbowanych na
kolory jasne WAX ColourCare
240 ml
Cena

29,00 zł

Numer katalogowy

112013

PRODUKT

DZIAŁANIE

regeneracja i odbudowa

WŁOSY

farbowane i z pasemkami

EKSTRAKTY

henna / rumianek / skrzyp polny

SKŁADNIKI

keratyna / pantenol

BEZPIECZNY

przebadany dermatologicznie

Działanie
KAMILLA WAX ColourCare

*stan na 22.12.21
Maska regenerująca do włosów suchych i zniszczonych, poddawanych zabiegom koloryzacji w szczególności na jasne odcienie i do skóry głowy.
Preparat intensywnie nawilżający. Rekonstruuje strukturę włosa i przeciwdziała nadmiernej utracie włosów.
Rekomendowany przez trychologów.
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REGENERACJA
OCHRONA KOLORU
INTENSYWNE NAWILŻENIE
WZMOCNIENIE I WYGŁADZENIE
Formuła maski opracowana specjalnie z myślą o szczególnych potrzebach włosów poddawanych zabiegom koloryzacji. Chroni kolor włosów farbowanych w
szczególności na jasne odcienie. Keratyna wiążąc się z włóknem włosa odbudowuje jego uszkodzoną strukturę. Wspomaga rewitalizację uszkodzonych włosów, silnie je
nawadnia, wygładza i uelastycznia. Prowitamina B5 (pantenol) silnie nawilża włosy, pogrubia i je wygładza. Skrzyp polny zapobiega łamliwości włosów i
rozdwajaniu końcówek. Rumianek łagodzi podrażnioną zabiegami chemicznymi skórę głowy i działa przeciwłupieżowo. Ekstrakt z henny wzmacnia mieszki i cebulki
włosowe skutecznie przeciwdziałając nadmiernemu wypadaniu włosów i sprawia, że kolor pozostaje intensywny i bardziej odporny na spłukiwanie.
Formuła maski stosowanej w formie kompresu powoduje, że włosy zniszczone zabiegami koloryzacji 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 seriiWax
ColourCare.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI*

100% badanych zadeklarowało stosowanie produktu w przyszłości
98% badanych potwierdza, że maska zmniejsza wypadanie włosów
95% badanych uważa, że włosy są wygładzone
90% badanych zauważyło, że włosy po użyciu maski są wzmocnione
90% badanych potwierdza, że maska ma lepsze właściwości niż produkty stosowane do tej pory
* wyniki badań aplikacyjnych lub aparaturowych po 4 tygodniach stosowania preparatu

Składniki aktywne
KAMILLA WAX ColourCare
SKŁADNIKI AKTYWNE

KERATYNA
INCI: Hydrolized Keratin

regeneruje włosy ze zniszczoną strukturą keratynową
działa jak „cement”, poprawiając wytrzymałość mechaniczną włosów
nawilża i wyczuwalnie wzmacnia włosy, poprawia ich elastyczność i sprężystość
ogranicza i łagodzi drażniące działanie środków powierzchniowoczynnych
zawartość siarki powoduje, że ma działanie przeciwłupieżowe

EKSTRAKT Z HENNY
INCI: Lawsonia Inermis Leaf Extract
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stymuluje mikrokrążenie skóry
zapobiega utracie wody
chroni włókno włosa tworząc wokół niego zabezpieczającą okluzję
działa antyseptycznie i przeciwutleniająco
jest naturalnym filtrem UV

WYCIĄG Z RUMIANKU
INCI: Chamomilla Recutita
ma właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne, łagodzi więc podrażnienia
działa przeciwłojotokowo, zapobiegając powstawaniu łupieżu
wzmacnia cebulki włosowe

EKSTRAKT ZE SKRZYPU POLNEGO
INCI: Equisetum Arvense Leaf Extract
wzmacnia włosy stymulując produkcję kolagenu i elastyny
łagodzi podrażnienia
działa antyseptycznie
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PANTENOL (POWITAMINA B5)
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

Pełen skład
KAMILLA WAX ColourCare
SKŁADNIKI/INGREDIENTS

Aqua, Stearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Glycerin, Cetrimonium Chloride, Panthenol, Chamomilla Recutita Flower Extract,
Lawsonia Inermis Extract, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin, Equisetum Arvense Leaf Extract, Propylene
Glycol, DMDM Hydantoin, Disodium EDTA, Parfum, Phenoxyethanol, Butylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Linalool, Citric Acid,
Sodium Benzoate, CI 19140

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

Sposób użycia
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KAMILLA WAX ColourCare
SPOSÓB UŻYCIA

Maskę Kamilla Wax ColourCare w ilości równej wielkości orzecha włoskiego należy nanieść na umyte i
wilgotne włosy, delikatnie wmasować, także w skórę głowy. Pozostawić na ok. 20 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.

Dla lepszego efektu przed zastosowaniem maski włosy należy umyć 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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