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Skrzypovita PRO, maska do włosów, 200 ml
 

cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 200 ml

Postać maska

Producent INNE

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Skóra

Opis produktu
 

Maska do włosów Skrzypovita PRO to doskonałe rozwiązanie dla osób zainteresowanych intensywną pielęgnacją i regeneracją włosów.
Maska ułatwia rozczesywanie i poprawia nawilżenie włosów pozostawiając je miękkie i przyjemne w dotyku. Hydrolizat
keratyny pomaga wzmocnić łodygę włosa i nadaje elastyczność, a ekstrakt z żeń-szenia oddziałuje na mieszki włosowe pobudzając
włosy do wzrostu.

Wskazania

Maska do włosów Skrzypovita PRO została stworzona z myślą o pielęgnacji włosów ze skłonnością do wypadania, osłabionych,
łamliwych i wymagających głębokiej regeneracji.

Działanie

Skrzyp polny zawarty w masce do włosów Skrzypovita PRO wzmacnia włosy przywracając im naturalny i zdrowy wygląd. Skrzyp jest
bogatym zródłem krzemu, który przeciwdziała wypadaniu włosów, a dodatkowo wzmacnia i odżywia.

Hydrolizat keratyny pomaga wzmocnić łodygę włosa, dodatkowo wnika w jego strukturę rewitalizując warstwę ochronną włosa. Składnik
wpływa na naprawę struktury włosa dzięki temu włosy są wzmocnione, bardziej wytrzymałe i odporne na pękanie.

Ekstrakt z żen-szenia oddziałuje na mieszki włosowe pobudzając włosy do wzrostu, dzięki wysokiej zawartości saponin. Ekstrakt
odpowiada za wzmocnienie oraz poprawę kondycji włosów.

Hemisqualane to wielofunkcyjny surowiec pozyskiwany z trzciny cukrowej. Posiada właściwosci wzmacniające strukturę włosa, ułatwia
rozczesywanie, dodatkowo zapewnia ochronę termiczną.

Sposób użycia

Niewielką ilość maski nanieś na umyte, wilgotne włosy. Dokładnie wmasuj i pozostaw na kilka minut, a następnie spłucz letnią wodą.
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 Stosuj 3-4 razy w tygodniu. Dla głębszej regeneracji pozostaw maskę na co najmniej 15 minut, a owijając włosy ręcznikiem utrzymasz
stałą temperaturę.

Uwagi do stosowania

Tylko do użytku zewnętrznego.

Skład

Aqua, Cetyl Alcohol, Glycerin, C13-15 Alkane, Cetrimonium Chloride. Cetearyl Alcohol, Hydrolyzed Keratin, Prunus Maygdalus Dulcis Oil,
Isopropyl Myristate, Equisetum Arvense Extract, Panax Ginseng Root Extract, Steareth-20, Olus Oil, Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Parfum, Tocopherol, Lactic Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Hexyl Cinnamal,
Linalool, Limonene, Hydroxycitronellal

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ADEX COSMETICS

Pozwolenie: CPNP 2961769
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