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Krynickie SPA - Odżywka do włosów zniszczonych,
osłabionych i wypadających 200ml
 

Cena: 18,90 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Krynickie SPA

Opis produktu
 

Odżywka przeznaczona do pielęgnacji włosów zniszczonych, osłabionych i wypadających. Została wzbogacona m.in. o naturalną wodę
mineralną i ekstrakt z borowiny. Regularnie stosowana wzmacnia, odżywia i nawilża włosy. Wspomaga ich regenerację, sprawia, że stają
się miękkie i gładkie. Pielęgnuje oraz poprawia ogólną kondycję włosów. Odżywka dobrze się rozprowadza na włosach.

 

Formuła zwiera składniki aktywne: ekstrakt ze skrzypu polnego, ekstrakt z owoców ciemnego winogrona, ekstrakt z borowiny, ekstrakt z
liści zielonej herbaty, masło shea, olej kokosowy, olej arganowy, d-pantenol.

 

Sposób użycia: Niewielką ilość odżywki rozprowadzić na wilgotne, umyte włosy. Pozostawić na 2-5 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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Skład/Ingredients: 

AQUA (WATER), CETEARYL ALCOHOL, DIMETHICONE, BEHENTRIMONIUM CHLORIDE, ISOPROPYL MYRISTATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER,
POLYGLYCERYL-3 BETAINATE ACETATE, PANTHENOL, COCOS NUCIFERA OIL, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, TOCOPHERYL ACETATE, PROPYLENE
GLYCOL, GLYCERIN, PEAT EXTRACT, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT,
DIPALMITOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE, ISOPROPYL ALCOHOL, CETEARETH-20, POLYQUATERNIUM-7, SODIUM
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, DISODIUM EDTA, PARFUM (FRAGRANCE)

 

Pojemność: 200ml

Producent: BIO-LIFE (Krynickie SPA)
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