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Krynickie SPA - Odżywka do włosów suchych i farbowanych
200ml
 

Cena: 18,90 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Krynickie SPA

Opis produktu
 

 

Odżywka przeznaczona do pielęgnacji włosów suchych i farbowanych. Została wzbogacona m.in. o naturalną wodę mineralną i ekstrakt
z borowiny. Regularnie stosowana odżywia, wzmacnia oraz intensywnie nawilża włosy. Sprawia, że stają się one miękkie i delikatne.
Wygładza, uelastycznia włosy oraz nadaje im sprężystości. Pielęgnuje je, poprawia ich ogólną kondycję. Odżywka dobrze się
rozprowadza na włosach.

 

Formuła zawiera składniki aktywne: Ekstrakt z borowiny, Ekstrakt z żeń-szenia, Ekstrakt z owsa, Kolagen z elastyną, Olej słonecznikowy,
Olej avocado, Olej jojoba, Masło shea

Sposób użycia: Niewielką ilość odżywki rozprowadzić na wilgotne, umyte włosy. Pozostawić na 5 minut. Następnie dokładnie spłukać
bieżącą wodą.

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: 200ml

Producent: BIO-LIFE (Krynickie SPA)
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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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