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Szampon do włosów głęboko
oczyszczający PURE WAX 200
ml
Cena

24,00 zł

Numer katalogowy

123083

PRODUKT

WŁOSY

suche, łamliwe i zniszczone

SKÓRA

wrażliwa i bardzo wrażliwa

EKSTRAKTY

aloes

SKŁADNIKI

piroctone olamine / pantenol

BEZPIECZNY

przebadany dermatologicznie

NIE ZAWIERA

SLS, PARABENÓW I SILIKONÓW

KATEGORIA

Działanie
WAX PURE Szampon głęboko oczyszczający
Szampon do włosów i skóry głowy głęboko oczyszczający.
Rekomendowany do stosowania przed maskami WAX.
Polecany przez trychologów.

OCZYSZCZANIE
INTENSYWNE NAWILŻENIE
REGENERACJA I ODBUDOWA
Formuła szamponu opracowana specjalnie z myślą o szczególnych potrzebach włosów i skóry głowy wymagających intensywnego nawilżenia i regeneracji. Produkt myje
delikatnie, a jednocześnie skutecznie, nawet z nierozpuszczalnych w wodzie silikonów i substancji pozostających po środkach do stylizacji. Zapobiega przetłuszczaniu się
skóry głowy i włosów. Nadaje włosom puszystość.

Pircoctone Olamine sprawia, że włosy stają się świeże i puszyste, bez nadmiaru sebum. Aloes - bogate źródło witamin,
substancji mineralnych i aminokwasów wspomaga proces nawilżania włosów i skóry głowy.

By wzmocnić skuteczność preparatu i osiągnąć trwałe efekty, Twoim włosom polecamy stosowanie w codziennej pielęgnacji
odżywek Wax. Twoje włosy dodatkowo zabezpieczy i odżywi maska regenerująca Wax. Warto stosować ją 2 razy w
tygodniu.
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SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI*

96% badanych uznało, że szampon gwarantuje
skuteczne

i łagodne mycie włosów oraz
skóry głowy
84% badanych potwierdziło działanie
pielęgnacyjne szamponu
80% badanych oceniło, że szampon powoduje,
ze włosy suche są przyjemne w dotyku
* wyniki badań aplikacyjnych lub aparaturowych po 4 tygodniach
stosowania preparatu

Składniki aktywne
WAX PURE Szampon głęboko oczyszczający
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

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
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PIROCTONE OLAMINE
INCI: Piroctone Olamine
reguluje wydzielanie sebum
zapobiega łupieżowi

Pełen skład
WAX PURE Szampon głęboko oczyszczający
SKŁADNIKI/INGREDIENTS

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Piroctone Olamine, Aloe Barbadensis Gel, Panthenol,
Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-8 Cocoate, Styrene/Acrylates Copolymer, Glycol Cetearate, Parfum,
Coco-Glucoside, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

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

Nie zawiera substancji, które mogą wysuszać i
powodować świąd, wypryski oraz stany zapalne
SLS (Sodium Lauryl Sulfate)
parabenów
silikonów
olejów mineralnych
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Sposób użycia
WAX PURE Szampon głęboko oczyszczający
SPOSÓB UŻYCIA

Porcję szamponu Wax Pure wmasować w mokre włosy i skórę głowy, spienić i dokładnie spłukać. W razie potrzeby czynność
powtórzyć.

Najlepsze rezultaty osiągniesz stosując preparat przed regenerującym kompresem maskami Wax. Szampon przygotuje
włosy i skórę głowy na intensywną absorpcję naturalnych składników aktywnych.

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

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

