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PHARMACERIS H Aktywny szampon restrukturyzujący do
włosów suchych, włosy zniszczone zabiegami chemicznymi i
fryzjerskimi H-NUTRIMELIN 250 ML
 

cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Opakowanie 250 ml

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania:

Szampon do mycia i pielęgnacji włosów suchych, łamliwych, zniszczonych zabiegami
chemicznymi i fryzjerskimi.

 

Działania:

Szampon o wzmocnionej formule odżywczej łączy doskonałe właściwości oczyszczające z
intensywną regeneracją i ochroną przed wysuszeniem struktury włosa.

Odżywczy ekstrakt z miodu bogaty w aminokwasy i cukry wyrównuje i wygładza strukturę
włosów, przywracając im miękkość i optymalne nawilżenie.

Szampon regeneruje i wzmacnia włosy na całej ich długości.

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

https://www.apteka-familia.pl


 
Apteka Familia

Jasienica 933, Jasienica
792 785 856 kontakt od pon do pt w godz 8:00-16:00

 
Prowitamina B5 łagodzi podrażnienia i swędzenie skóry głowy. Szampon wyraźnie poprawia
kondycję skóry głowy i włosów, przywracając im blask i zdrowy wygląd.

Polimery kationowe dostarczają włosom niezbędny poziom nawilżenia, zmniejszając
przesuszenie włosów, jednocześnie zabezpieczając je przed rozdwajaniem i ułatwiając ich
rozczesywanie.

 

Działanie składników:

Ekstrakt z miodu wykazuje działanie bakteriostatyczne i zmiękczające, przywracając włosom
naturalną miękkość. Odżywia strukturę włosów, nawilżając je oraz wygładzając.

Glucam® wygładza oraz przywraca włosom elastyczność.

D-pantenol o właściwościach kojących i łagodzących, stymuluje wzrost i odnowę komórek
włosa. Wykazuje działanie naprawcze i regenerujące struktury włosa. Chroni przed
niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

Emolienty intensywnie natłuszczają i nawilżają włosy, pozostawiając je odżywione, elastyczne
i miękkie w dotyku, łatwiejsze w rozczesywaniu.

 

Skład wg INCI:

Aqua (Water), Sodium Myreth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Methyl Gluceth-20,
Acrylates Copolymer, Parfum (Fragrance), Panthenol, Coco-Glucoside, Dicaprylyl Ether, Glycol
Distearate, Hydroxyacetophenone, Polyquaternium-10, Lauryl Alcohol, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium Carbonate, Mel (Honey Extract), Ethylhexylglycerin,
Glyceryl Oleate, Glyceryl Stearate, Laureth-2, PEG/PPG-120/10 Trimethylolpropane Trioleate,
Disodium EDTA, Citric Acid, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, CI 19140
(FD&C Yellow No. 5), CI 16035 (FD&C Red No. 40).

 

Sposób użycia:

Nanieść szampon na mokre włosy. Masować aż do powstania piany. Pozostawić na 1-2
minuty. Dokładnie spłukać wodą.
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