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Korana Propolis, szampon z 20 % ekstraktem z propolisu,
300 ml
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

DAX COSMETICS

Opis produktu
 

KORANA PROPOLIS SZAMPON Z 20 % EKSTRAKTEM Z PROPOLISU - 300 ML

FORMUŁA NTYBAKTERYJNA

Szampon PROPOLIS to unikalne połączenie łagodnych substancji myjących z propolisem, kwasami owocowymi (AHA) oraz aktywnymi
składnikami odżywczymi: lukrecją i keratyną.

 Propolis - bogaty w flawonoidy, witaminy, aminokwasy, cukry i minerały ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Skutecznie
leczy stany zapalne skóry głowy oraz zapobiega nadmiernemu przetłuszczaniu się włosów.

Wyciąg z palmy kokosowej i kukurydzy - delikatnie myje włosy oraz skórę głowy nie podrażniając jej.

D’panthenol - działa aktywizująco na cebulki włosa. Nawilża włókna włosowe, zmniejsza skłonność do rozdwajania, poprawia
stan uszkodzonych włosów, pogrubia je i odżywia.

 Kwasy owocowe pozyskane z ananasa, winogron i marakuji - złuszczają martwe komórki naskórka skóry głowy, normalizują
pracę gruczołów łojowych oraz zapewniają odpowiedni poziom nawilżenia cebulkom włosa. Włosy są mocniejsze i miłe w
dotyku.
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Skutecznie leczy stany zapalne skóry głowy, zapobiega nadmiernemu przetłuszczaniu się włosów.

Nawilża włókna włosowe, zmniejsza skłonność do rozdwajania.

Składniki aktywne:

Wyciag z palmy kokosowej i kukurydzy,

Naturalna betaina,

20% ekstrakt z propolisu,

Keratyna,

Ekstrakt z korzenia lukrecji,

Kwasy owocowe.

Sposób użycia:

Niewielką ilość szamponu nanieść na mokre włosy, delikatnie masować włosy i skórę głowy opuszkami palców. Pozostawić pianę na
głowie prze kilka minut a następnie bardzo dokładnie spłukać. Szampon do częstego stosowania.

Składniki:

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE*, LAURYL GLUCOSIDE*, BETAINE**, GLYCERETH-2 COCOATE, PEG-75 LANOLIN, PROPOLIS
EXTRACT, HYDROLYZED KERATIN, POLYQUATERNIUM-7, ALCOHOL DENAT., GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT, SODIUM
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, ANANAS SATIVUS FRUIT EXTRACT,
VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT, PASSIFLORA EDULIS FRUIT EXTRACT

*Nordic Ecolabel

**ECOCERT

Uwagi:

Przebadany dermatologicznie.

Barwa i subtelny zapach pochodzi od naturalnych składników.

Producent: Korana Sp. j., ul. Spółdzielczości 20, Katowice.
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