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BABUSZKA AGAFIA ŁOPIANOWA MASKA WZMACNIAJĄCA
300ML
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Elevita

Opis produktu
 

RECEPTURY BABUSZKI AGAFII ŁOPIANOWA MASKA WZMACNIAJĄCA DO
WŁOSÓW - 300 ML
Maska doskonała do włosów osłabionych, pozbawionych energii i witalności. Naturalna maska, powstała z połączenia drogocennych
składników odżywczych zawartych w ekstraktach roślinnych i olejach tłoczonych na zimno. Olej łopianu, ma wysokie właściwości
regenerujące, wzmacnia strukturę włosa, zapobiega łamaniu. Otręby owsiane odżywiają zniszczone włosy, przywracając im siłę i
elastyczność.

Właściwości:

Wzmacnia

Nawilża

Odżywia

Zmiękcza

Uelastycznia
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Składniki aktywne:

Owies zwyczajny - posiada właściwości ochronne. Polecany do pielęgnacji włosów suchych i zniszczonych. Eliminuje łuszczenie
się skóry głowy. Odżywia uszkodzone włosy przywraca im siłę i elastyczność.

Sok z brzozy - pomaga w problemach z włosami, takimi jak wypadanie, brak puszystości, osłabione cebulki.

Szałwia lekarska - domyka łuski włosów, dzięki czemu wygładza je. Zmniejsza przetłuszczanie się skóry głowy.

Malina Moroszka - wzmacnia osłabione włosy, regeneruje włosy uszkodzone, przywraca ich elastyczność.

Różeniec górski - nawilża, wzmacnia i wygładza włosy.

Olej Łopianowy - niezastąpiony środek w pielęgnacji włosów, posiadający silne właściwości regenerujące, wzmacnia strukturę
włosów, zapobiega ich łamliwości i przesuszeniu.

Olej z czarnej porzeczki - bogaty w cenne kwasy tłuszczowe wzmacnia włosy, zapobiega ich wypadaniu. Polecany przy
pielęgnacji skóry z łuszczycą lub egzemą. Niweluje łupież.

Olej lniany - Zawiera nasycone kwasy tłuszczowe, jest bogaty w witaminę E. Zapobiega nadmiernej utracie wody przez włosy. W
sposób pośredni nawilża je. Wygładza łuski włosów.

Sposób użycia:

Nanosimy maskę na czyste, wilgotne włosy. Równomiernie rozprowadzamy na całej długości aż do podstawy włosa. Po 1-2 minutach
zmywamy wodą.

Składniki (INCI):

Aqua with infusions of: Avena Sativa Oat (owies zwyczajny), Betula Alba Juice (sok brzozowy); enriched by extracts: Salvia Officinalis
(szałwia), Rubus Chamaemorus (olej z nasion maliny moroszki), Rhodiola Rosea (różeniec górski), Cetrionium Chloride, Cetearyl Alcohol,
Ceteareth-20, Guar Gum, ; cold pressed oils: Arctium Lappa Seed Oil (olej z Łopianu większego), Ribes Nigrum Seed Oil (olej z nasion
czerwonej porzeczki), Linum Usitassimum Seed Oil (olej z nasion Lnu), Pyridoxine (wit. B6), Panthenol (wit. B5), Niacinamide (wit. PP),
Citric Acid, Parfum, Benzoic Acid, Sorbic Acid.

Producent: Babcia Agafia/Pervoe Reshenie

Dystrybutor: BIOARP.PL POLSKA
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