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Forever Aloe Jojoba Shampoo szampon do włosów - 296ml
 

Cena: 122,00 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Aloe - Jojoba Shampoo to szampon, którego receptura pozwala na stosowanie do każdego rodzaju włosów.

Zawarty w szamponie aloes jest źródłem saponin, co pomaga w wytworzeniu naturalnej piany bez konieczności wykorzystania w
szamponie innych stworzonych przez człowieka substancji spieniających.

Szampon dzięki zawartości olejku jojoba podkreśla naturalny kolor włosów, wydobywa ich blask i daje efekt keratynizacji, nadając im
dodatkowo objętości.

Włosy przy regularnym stosowaniu szamponu są lśniące, wzmocnione i łatwiej poddające się stylizacji i układaniu.

Składniki szamponu usuwają nawet uparty tłuszcz a także koją i odżywiają skórę głowy, na co wpływa zawartość olejku z dzikiej róży i
olejku lawendowego.

Stosowanie: szampon należy nanieść na mokre włosy i delikatnie wmasować do powstania piany, następnie dokładnie spłukać. Dla
osiągnięcia lepszych efektów poleca się po umyciu włosów użyć odżywkę Aloe - Jojoba Conditioning Rinse.

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilised* Aloe Vera Gel), Aqua, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl
Hydroxysultaine, Sodium Carboxymethyl C10-16 Alkl Glucoside, Lauryl Glucoside, Rosa Canina Fruit Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Sorbitan Oleate Decylglucoside Crosspolymer, Hydroxyacetophenone, Guar
Hyrdoxypropyltrimonium Chloride, Potassium Sorbate, Dimethicone PG-Diethylmonium Chloride, Cetrimonium Chloride, Panthenol,
Sodium Chloride, Disodium EDTA, Glycerine, Sodium Citrate, Citric Acid, Propanediol, Ascorbic Acid, Parfum, Benzyl Benzoate, Sodium
Benzoate, Sorbic Acid.

Pojemność: 296 ml

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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