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Link do produktu: https://www.wax-sklep.pl/odzywka-keratynowa-do-wlosow-200-ml-ta-sama-formula-inne-opakowanieprzedluzony-termin-waznosci-p-132.html

Odżywka keratynowa do
włosów 200 ml (ta sama
formuła, inne opakowanie) /
przedłużony termin ważności
Cena

19,90 zł

Cena poprzednia

29,00 zł

Numer katalogowy

930043-E

PRODUKT

Działanie
Odżywka keratynowa do włosów
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DZIAŁANIE

regeneracja i odbudowa

WŁOSY

suche, łamliwe i zniszczone

SKÓRA

wrażliwa i bardzo wrażliwa

EKSTRAKTY

aloes

SKŁADNIKI

keratyna

BEZPIECZNY

przebadany dermatologicznie

*stan na 22.12.21
Regenerująco-odbudowująca odżywka do włosów zniszczonych
Działanie:
nawilża i odżywia włosy i skórę głowy
odbudowuje włosy
chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi
ułatwia rozczesywanie
wygładza nawet najbardziej niezdyscyplinowane włosy
idealna po keratynowym prostowaniu włosów
100% badanych potwierdziło odżywienie i nawilżenie włosów i skóry głowy, poprawę elastyczności, połysku i
gładkości włosów.

Efekt:
Spłukiwana odżywka stworzona z myślą o szczególnych potrzebach włosów zniszczonych, suchych, poddanych zabiegom
fryzjerskim w tym keratynowemu prostowaniu włosów. Formuła produktu wnika do wnętrza włosa odbudowując go od środka,
dzięki czemu włosy stają się bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne i termiczne. Włosy są pełne blasku, wyraźnie
zdrowsze i niesamowicie przyjemne w dotyku.
Po zastosowaniu odżywki zarówno włosy, jak i skóra głowy są intensywnie nawilżone i odżywione.

Odżywka keratynowa do włosów jest eksportową wersją odżywki keratynowej do włosów suchych i zniszczonych WAX Daily

DATA WAŻNOŚCI: 30.11.2022r.
[OŚWIADCZENIE PRODUCENTA W SPRAWIE TERMINU WAŻNOŚCI - zakładka "Więcej"]

Składniki aktywne
Odżywka keratynowa do włosów
NATURALNE SKŁADNIKI AKTYWNE
SOK Z LIŚCI ALOESU

INCI: Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice
głęboko nawilża ułatwiając przenikanie wody w przestrzenie międzykomórkowe
aktywnie stymuluje cebulki włosów usprawniając podziały komórkowe
intensywnie odżywia będąc bogatym źródłem witamin, substancji mineralnych i
aminokwasów
wzmacnia włosy pobudzając mikrokrążenie skórne oraz komórki produkujące kolagen i
elastynę
jest naturalnym filtrem UV
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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

Pełen skład
Odżywka keratynowa do włosów
SKŁADNIKI/INGREDIENTS

Aqua, Stearyl Alcohol, Glycerin, Behenamidopropyl Dimethylamine, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf
Juice, Laurdimonium Hydroxypropyl, Hydrolyzed Keratin, Ceteareth-20, Cetrimonium Chloride, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Parfum, DMDM Hydantoin, Benzyl Benzoate, Disodium EDTA, Coumarin, Limonene, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate

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

Sposób użycia
Odżywka keratynowa do włosów
SPOSÓB UŻYCIA

Odżywkę keratynową nanieść na umyte wilgotne włosy od nasady aż po końce. By rozprowadzić preparat równomiernie
można przeczesać włosy grzebieniem. Pozostawić na włosach 1-3 minut. Obficie spłukiwać ciepłą wodą, a włosy pozostawić do
wyschnięcia bądź układać jak zwykle.
Stosuj po każdym myciu głowy.

Dla lepszego efektu przed zastosowaniem odżywki włosy należy umyć szamponem z serii Wax.
Szampon przygotuje włosy i skórę głowy na aktywną absorpcję dobroczynnych składników aktywnych,
które łatwiej wnikną we włókno.
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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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