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Bonifratrzy - Eliksir przeciw wypadaniu włosów 100ml
 

Cena: 23,90 pln

Opis słownikowy

Producent Produkty Bonifraterskie

Opis produktu
 

 

Płyn zawierający naturalne składniki ziołowe przeznaczony do stosowania przez osoby o włosach osłabionych i mające problem z ich
wypadaniem.

Naturalny skład oparty o olejek z nasion moringa, ekstrakt z korzenia łopianu, skrzypu i korzenia żen-szenia oraz proteiny soi pomaga
przeciwdziałać wypadaniu włosów i naturalnie je wzmacnia.

Preparat zawiera również składniki aktywne takie jak arginina, biotyna, inulina i niacynamid, które nadają włosom gęstości, sprężystości i
wzmacnia je u nasady.

 

Pojemność: 100 ml

Butelka z atomizerem ułatwiającym nakładanie produktu.

 

Skład: Aqua, Alcohol denat., Propylene Glycol, Glucose, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Arginine, Acetyl Tyrosine, Calcium

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Pantothenate, Zinc Gluconate, Niacinamide, Ornithine HCl, Polquaternium-11, Citrulline, Hydrolyzed Soy Protein, Glucosamine HCl,
Arctium Majus Root Extract, Panax Ginseng Root Extract, Biotin, PEG-12 Dimethicone, Inulin, Panthenol, Moringa Oleifera Seed Oil,
Equisetum Arvense (Horsetail) Herb Extract, Hydroxyethylcellulose, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Phenoxyethanol, Disodium
Succinate, Parfum (Fragrance), Cinnamal, Limonene, Linalool.

 

Stosowanie: Płyn rozpylić na włosy i ich nasady i wmasować w skórę głowy. Nie spłukiwać .

Preparat stosować po umyciu włosów 2-3 razy w tygodniu przez okres minimum 4 tygodni, po tym czasie aby utrzymać efekt, eliksir
stosować raz w tygodniu.

 

Podmiot odpowiedzialny: Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego p.w. zwiastowania Najświętszej Maryi Panny –
fate bene

Produkty Bonifraterskie:
Bonifratrzy działają w Polsce od 1609 roku. Misją Zakonu jest służba ubogim i potrzebującym. Przez stulecia Bracia rozwijali wiedzę w
zakresie stosowania ziół, tworząc skuteczne i bezpieczne receptury. Owocem tej wielowiekowej tradycji są produkty Bonifraterskie.
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