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Forever Aloe Jojoba Conditioning Rinse odżywka do włosów -
296ml
 

Cena: 84,40 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Aloe - Jojoba Conditioning Rinse to odżywka do włosów o lekkiej recepturze opartej na aloesie i zawierająca kompozycję czterech
olejków.

Stosowanie odżywki uzupełnia działanie szamponu Forever Aloe Jojoba Shampoo.

Odżywka ma swoim składzie nawilżający olejek jojoba, zawierający dużą ilość tłuszczów nienasyconych olejek makadamia, który jest
bardzo dobrym emolientem, odżywający i dodający włosom blasku olejek lawendowy oraz wspierający barierę ochronną skóry olej
słonecznikowy o dużej zawartości kwasu linolowego.

Produkt pozwala zadbać o skórę głowy i włosy, chroniąc je przed rozdwajaniem i nadaje im blasku, miękkości a także ułatwia ich
układanie.

Aloe - Jojoba Conditioning Rinse jest lekka i nie obciąża włosów, dzięki czemu może być stosowana bez spłukiwania.

Stosowanie: po umyciu włosów szamponem Forever Aloe Jojoba Shampoo wmasować odżywkę we włosy i pozostawić na około 2-3
minuty po czym dokładnie spłukać i wysuszyć. Odżywka może być także stosowana bez spłukiwania, należy wtedy nanieść i wetrzeć jej
niewielką ilość na włosy i wetrzeć od nasady aż po końce i wysuszyć włosy.

Składniki (INCI):  Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Cetyl Alcohol, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Propanediol, Glyceryl Stearate,
Capryloyl Glycerin / Sebacic Acid Copolymer, Brassica Alcohol, Diheptyl Succinate, Polyquaternium81, PPG3 Caprylyl Ether, Helianthus
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil , Brassicyl Isoleucinate Esylate, Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, 1,2Hexanediol, Arginine, Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Oil, Panthenol, Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum, Linalool,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

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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Pojemność: 296 ml
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