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Korzeń mydlnicy 50g
 

Cena: 6,40 pln

Opis słownikowy

Producent Flos

Opis produktu
 

Zastosowanie:

Zalecana przy trądzie i liszajach. Służy do wyrobu preparatów do pielęgnacji włosów, a także do preparatów stosowanych przy
wypadaniu włosów, łojotoku i łupieżu. Pielęgnacja włosów i skóry głowy.

Skład:

Suszony i rozdrobniony korzeń mydlnicy - 100%.

Sposób użycia:

2 łyżki stołowe korzenia mydlnicy zalać 2 szklankami letniej wody, powoli ogrzewać pod przykryciem aż do zagotowania. Przecedzić.
Napar uzupełnić woda do początkowej objętości, a następnie ochłodzić do temperatury 37 - 39°C. Stosować do płukania umytej skóry
głowy i włosów.

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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