Dane aktualne na dzień: 03-07-2022 19:29

Link do produktu: https://www.wax-sklep.pl/odzywka-kolagenowa-do-wlosow-cienkich-i-bez-objetosci-200-ml-ta-sama-formulainne-opakowanie-przedluzony-termin-waznosci-p-131.html

Odżywka kolagenowa do
włosów cienkich i bez
objętości 200 ml (ta sama
formuła, inne opakowanie) /
przedłużony termin ważności
Cena

21,00 zł

Cena poprzednia

29,00 zł

Numer katalogowy

930023-E

PRODUKT

Działanie
Odżywka zwiększająca objętość włosów

wygenerowano w programie shopGold

DZIAŁANIE

intensywne nawilżenie

WŁOSY

cienkie i bez objętości

SKÓRA

wrażliwa i bardzo wrażliwa

EKSTRAKTY

aloes

SKŁADNIKI

kolagen morski

BEZPIECZNY

przebadany dermatologicznie

*stan na 22.12.21
Odżywka do włosów cienkich i spłaszczonych, którym brakuje naturalnej objętości i gęstości. Idealna również do
loków.
Działanie:
nadaje objętość bez obciążenia
unosi włosy u nasady
daje efekt naturalnie grubszych włosów
nadaje spektakularny połysk i sprężystość
idealnie nadaje się do włosów falowanych i kręconych
W testach aplikacyjnych 85% badanych potwierdziło zwiększenie objętości włosów.

Efekt:
Spłukiwana odżywka stworzona z myślą o szczególnych potrzebach włosów cienkich, zniszczonych, pozbawionych objętości.
Lekka formuła produktu sprawia, że skóra głowy i włosy są intensywnie odżywione i wzmocnione bez efektu ciężkich,
oklapniętych włosów.
Po zastosowaniu odżywki włosy są uniesione u nasady i bardziej sprężyste, dzięki czemu idealnie nadaje się do włosów
falowanych i kręconych, a skóra głowy odżywiona i nawilżona.

Odżywka zwiększająca objętość jest eksportową wersją odżywki kolagenowej do włosów cienkich i bez objętości WAX Daily

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

Składniki aktywne
Odżywka zwiększająca objętość 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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KOLAGEN MORSKI
INCI: Soluble Collagen
wnika głęboko we włókna włosa, skutecznie wiążąc wodę intensywnie nawilża
uelastycznia i zwiększa sprężystość włosów
sprawia, że włosy są miękkie

Pełen skład
Odżywka zwiększająca objętość włosów
SKŁADNIKI/INGREDIENTS

Aqua, Stearyl Alcohol, Glycerin, Behenamidopropyl Dimethylamine, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Aloe
Barbadensis Leaf Juice, Soluble Collagen, Ceteareth-20, Cetrimonium Chloride, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Parfum, DMDM Hydantoin, Diethyl Phthalate, Potassium Sorbate, Sodium
Beznoate, Disodium EDTA, Hexyl Cinnamal, Limonene, CI 42090, CI 19140

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

Sposób użycia
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Odżywka zwiększająca objętość włosów

SPOSÓB UŻYCIA
Odżywkę nanieść na umyte wilgotne włosy od nasady aż po końce. By rozprowadzić preparat
równomiernie można przeczesać włosy grzebieniem. Pozostawić na włosach 2-5 minut. Obficie spłukiwać
ciepłą wodą, a włosy pozostawić do wyschnięcia bądź układać jak zwykle.

Dla lepszego efektu przed zastosowaniem odżywki włosy należy umyć szamponem do włosów cienkich i
bez objętości Wax Daily lub innym szamponem z serii Wax. Szampon przygotuje włosy i skórę głowy
na aktywną absorpcję dobroczynnych składników aktywnych, które łatwiej wnikną we włókno.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody.
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