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BABUSZKI AGAFII SZAMPON PROPOLIS KWIATOWY No4
550ml
 

Cena: 8,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

EURUS

Opis produktu
 

BABUSZKI AGAFII TRADYCYJNY SYBERYJSKI BALSAM NR 4 PROPOLIS KWIATOWY
550 ML 

Przeznaczony do pielęgnacji włosów, zwiększający ich objętość.

NIE ZAWIERA SLS, PARABENÓW I SILIKONÓW

Propolis od bardzo dawna ceniono za jego lecznicze i pielęgnacyjne właściwości. Nadal jest polecany w chorobach, dolegliwościach a
także pomaga przywrócić witalność, piękno i młodość.

Syberyjska zielarka Agafia Jermakowa przygotowywała szampony na bazie propolisu. Babcia Agafia mówiła:

„Aby warkocze były grube i piękne poszukaj propolisu z kolorowych i pachnących kwiatów, dodaj smółki z szyszek chmielu, miód
wielokwiatowy, mydlnicę lekarską i myj tym włosy a będą piękne i puszyste” ”

Przy produkcji balsamu według recepty ? 4 na kwiatowym propolisie receptę babci Agafii uzupełnioni organicznym woskiem z kwiatów,
olejami z wiązówki błotnej i werbeny aby nadać włosom jeszcze większą objętość i puszystość.

Balsam na kwiatowym propolisie daje włosom gładkość, puszystość i lekkość w układaniu.
SKŁADNIKI:

Żywica sosny długoigielnej (Pinus Palustris Wood Tar) - silny antyoksydant, działa przeciwzapalnie, odżywia.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.drogeriakrokus.pl
https://www.drogeriakrokus.pl/babuszki-agafii-szampon-propolis-kwiatowy-no4-550ml.html
https://www.drogeriakrokus.pl/babuszki-agafii-szampon-propolis-kwiatowy-no4-550ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

Wosk pszczeli (Beeswax) – nabłyszcza, chroni i odżywia.

Pyłek kwiatowy (Pollen Extract) – zawiera praktycznie wszystkie życiowo ważne składniki, witaminy, minerały, aminokwasy, zawiera
niezbędne dla zdrowia włosów i skóry składniki.

Olej z rumianku rzymskiego (Anthemis Nobilis Flower Oil) - ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Jest często stosowany w
szamponach i odżywkach do pielęgnacji delikatnych, jasnych włosów, a także jako środek łagodzący i odkażający.

Róża stulistna (Rosa Centifolia Flower) - odżywia, nawilża i uelastycznia włosy.

Smółka z szyszek chmielowych (Humulus Lupulus (Hops) Cone Tar) - zapobiega wypadaniu włosów, stymuluje ich wzrost, opóźnia
siwienie, działa przeciwłupieżowo, ogranicza świąd skóry głowy i przetłuszczenie włosów.

Miód wielokwiatowy (Mel) - odżywia, wzmacnia, wygładza, przywraca połysk.

Organiczny wosk kwiatowy (Jasminum Officinale Flower Wax) – chroni przed nadmiernym przesuszeniem i wpływem środowiska
zewnętrznego.

Wiązówka błotna (Spiraea Ulmaria Oil) – delikatnie oczyszcza i łagodzi podrażnienia, posiada właściwości przeciwzapalne i
antybakteryjne, uelastycznia skórę.

Verbena (Verbena Officinalis Oil) – działa tonizująco i reguluje balans wodny we włosach i skórze głowy, odświeża.

Wyciąg z propolisu (Propolis Extract Milk) - działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i gojąco na rany.

DZIAŁANIE:

Nadaje włosom puszystość i objętość

PRZEZNACZENIE:

Przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju włosów
SPOSÓB UZYCIA:

Nanieść balsam na wilgotne czyste włosy rozprowadzić na całej długości , pozostawić od 1 do 2 minut, a następnie zmyć wodą. Nadaję
się do codziennego użycia.
SKŁADNIKI:

Aqua with infusions of: Pinus Palustris Wood Tar, Beeswax, Pollen Extract, Anthemis Nobilis Flower Oil, Rosa Centifolia Flower, Pollen
Extract, Humulus Lupulus (Hops) Cone Tar, Mel, Jasminum Officinale Flower Wax, Spiraea Ulmaria Oil, Verbena Officinalis Oil, Propolis
Extract Milk, Cetearyl Alcohol, Cetyl Ether, Behentrimonium Chloride, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Parfum, Benzyl Alcohol,
Benzoic Acid, Sorbic Acid, Citric Acid.
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