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Krynickie SPA - Szampon borowinowy regenerujący 250ml
 

Cena: 16,30 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Krynickie SPA

Opis produktu
 

Szampon borowinowy regenerujący został opracowany z myślą o pielęgnacji włosów normalnych i przetłuszczających się. Wzbogacony
o naturalną wodę mineralną, ekstrakt z borowiny, witaminy A, E, F, olej rycynowy oraz kolagen z elastyną. Dzięki odpowiednio dobranym
składnikom aktywnym pielęgnuje, nadaje włosom połysk. Regularnie stosowany poprawia ogólną kondycję włosów, nadaje im świeży
wygląd. Regeneruje i wzmacnia włosy, poprawia ich sprężystość. Sprawia, że stają się miękkie i wygładzone.

Formuła zawiera składniki aktywne: Witaminy A, E, F,  Ekstrakt z borowiny, Olej rycynowy, Kolagen z Elastyną, Hyalorice™ - zawierający
hydrolizowane proteiny ryżowe oraz kwas hialuronowy.

Sposób użycia: Na mokrych włosach rozetrzeć niewielką ilość szamponu. Spienić i wetrzeć w skórę głowy. Następnie dokładnie spłukać
bieżąca wodą. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Pojemność: 250ml

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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Ingredients: AQUA, (WATER) SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE/SODIUM BENZOATE, PEG-7 GLYCERYL
COCOATE, SODIUM CHLORIDE, POLYGLYCERYL-3 PCA, GLYCERIN, HYDROLYZED GLYCOSAMINOGLYCANS/ HYDROLYZED RICE
PROTEIN/HYALURONIC ACID, POLYSORBATE 20/ PEG-20 GLYCERYL LAURATE/TOCOPHEROL/LINOLEIC ACID/RETINYL PALMITATE/
PHENOXYETHANOL/DIETHYLHEXYL SYRINGYLIDENEMALONATE/ CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PEAT EXTRACT/POTASSIUM
SORBATE, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, COLLAGEN/ HYDROLYZED ELASTIN/ ETHYLHEXYLGLYCERIN/IMIDAZOLIDINYL UREA,
POLYQUATERNIUM-7, DISODIUM EDTA, POLYSORBATE 80, CARAMEL, PARFUM

Producent: BIO-LIFE (Krynickie SPA)
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