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Link do produktu: https://www.wax-sklep.pl/szampon-do-wlosow-cienkich-200-ml-wersja-eksportowa-przedluzony-terminwaznosci-p-127.html

Szampon do włosów cienkich
200 ml / wersja eksportowa/
przedłużony termin ważności
Cena

19,90 zł

Cena poprzednia

29,00 zł

Numer katalogowy

920023-E

PRODUKT

DZIAŁANIE

częste stosowanie

WŁOSY

cienkie i bez objętości

SKÓRA

skłonna do podrażnień

EKSTRAKTY

kasztanowiec / pokrzywa

SKŁADNIKI

kolagen morski / pantenol

BEZPIECZNY

hipoalergiczny / przebadany
dermatologicznie

NIE ZAWIERA

SLS, MIT, PARABENÓW I SILIKONÓW

Działanie
Szampon nadający włosom objętość
Działanie:
nadaje włosom objętość bez efektu obciążenia
przywraca włosom naturalną sprężystość
nawilża, odżywia i pielęgnuje skórę głowy
delikatnie oczyszcza
W testach aplikacyjnych 85% badanych potwierdziło wzrost objętości włosów.

Efekt:
Formuła szamponu opracowana specjalnie z myślą o szczególnych potrzebach włosów cienkich i pozbawionych objętości, do
codziennego mycia skóry głowy i włosów. Produkt myje delikatnie, a jednocześnie skutecznie. Nadaje włosom połysk,
wzmacnia je, nawilża i wygładza.

Szampon nadający włosom objętość jest eksportową wersją Szampon do włosów cienkich WAX Daily

DATA WAŻNOŚCI: 30.12.2022r.
[OŚWIADCZENIE PRODUCENTA W SPRAWIE TERMINU WAŻNOŚCI - zakładka "Więcej"]
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Składniki aktywne
Szampon nadający włosom objętość
NATURALNE SKŁADNIKI AKTYWNE
EKSTRAKT Z POKRZYWY
INCI: Urtica Dioica (Nettle) Extract

wzmacnia włosy nadając im połysk i puszystość
zapobiega nadmiernej utracie włosów
stymuluje i odżywia skórę głowy i pobudza produkcję kolagenu
redukuje nadmierny łojotok

EKSTRAKT Z KASZTANOWCA
INCI: Aesculus Hippocastanum Extract

głęboko nawilża
aktywnie stymuluje cebulki wzmacniając włosy i zapobiegając ich nadmiernej utracie
ma właściwości antyseptyczne i przeciwłupieżowe

KOLAGEN MORSKI
INCI: Soluble Collagen

głęboko nawilża
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aktywnie stymuluje cebulki wzmacniając włosy i zapobiegając ich nadmiernej utracie
ma właściwości antyseptyczne i przeciwłupieżowe

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
jest naturalnym filtrem UV

Pełen skład
Szampon nadający włosom objętość
SKŁADNIKI/INGREDIENTS

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, PEG-150
Distearate, Propylene Glycol, Panthenol, Aesculus Hippocastanum Extract, Urtica Dioica Extract, Hydroxypropyl Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Soluble Collagen, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, PEG-90M, Linalool,
Butylphenyl Methylpropional, Aminomethyl Propanol, Lactic Acid

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

Nie zawiera substancji, które mogą wysuszać i p
powodować świąd, wypryski oraz stany zapalne
SLS (Sodium Lauryl Sulfate)

MIT
parabenów
silikonów
olejów mineralnych

Sposób użycia
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Szampon nadający włosom objętość
SPOSÓB UŻYCIA

Porcję szamponu do włosów nadających włosom objętości wmasować w mokre włosy i skórę głowy, spienić i dokładnie
spłukać. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Dla lepszego efektu warto zastosować odżywkę kolagenową do włosów cienkich lub odżywkę spray Wax DailyMist, by
wzmocnić ochronę i intensywnie nawilżyć włókna włosów.

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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