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Krzem Limba - Szampon do włosów z kolagenem i elastyną
250ml
 

Cena: 15,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 250ml

Producent Krzem Limba

Opis produktu
 

Łagodny i delikatny szampon krzemowy do pielęgnacji wszystkich rodzajów włosów zawierający korzystnie wpływające na poprawę ich
kondycję kolagen i elastynę.

Właściwości:
- poprawia kondycję i wzmacnia skręt włosów
- może być stosowany przy włosach farbowanych
- nie ma wpływu na barwę włosów
- niezwykle delikatny
- dzięki zawartości łagodnego środka myjącego nie powoduje podrażnień
- dobrze się rozprowadza na mokrych włosach
- poprawia kondycję włosów
- ma działanie antystatyczne - włosy nie elektryzują się
- utrwala fryzurę
- wydłuża okres przetłuszczania o 1-2 dni

Sposób użycia:
Porcję szamponu nanieść na mokre włosy i myć włosy i skórę głowy przez około 1-3 minuty po czym spłukać obficie letnią wodą. Umyte
włosy rozczesywać na mokro.

Chronić przed upałem i mrozem.

Preparat opracował prof. dr W. Tuszyński.

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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Ingriedients: Aqua, disodium laureth sulfosuccinate, sodium silicate, sodium benzoate, citric acid, gelatin, parfum,
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Pojemność: 250 ml
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