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Kombinat Konopny Olej do włosów - 50ml
 

Cena: 33,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 50ml

Producent Kombinat Konopny

Opis produktu
 

Olej do włosów łączący działanie tłoczonego na zimno oleju konopnego i maceratu z propolisu, po którego zastosowaniu włosy stają się
lepiej odżywione, wygładzone i długotrwale nawilżone.

Kosmetyk ma szerokie działanie pielęgnujące i regenerujące włosy, chroni je przed utratą wilgoci, odżywia i pomaga przywrócić im
naturalny blask. Unikalna kompozycja naturalnych składników z dodatkiem słodkiego zapachu bergamotki odżywia włosy i zabezpiecza
je przed uszkodzeniami, na co wpływa propolis. Jest on znany z silnego działania regenerującego i odżywczego, a ponadto wzmacnia i
zmniejsza podatność włosów na uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników atmosferycznych.

Olej konopny tłoczony na zimno zachowuje wszystkie składniki odżywcze: kwasy omega-3 oraz omega-6 w korzystnych proporcjach,
witaminę A, E, K oraz minerały. Dzięki bogatej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych sprawdza się w pielęgnacji skóry i
włosów. 

Sposób użycia:

UWAGA! Może wytrącać się naturalny osad. Przed użyciem wstrząsnąć.

Olejowanie:
Olej można potraktować jako maskę. Odmierzyć odpowiednią dla włosów ilość produktu i zaaplikować na suche lub mokre włosy. W
celu zmycia kosmetyku włosy najlepiej zmoczyć jest ciepłą wodą, nałożyć odżywkę, wmasować, pozostawić na chwilkę o czym
następnie zmyć. W razie potrzeby powtórzyć czynność aż do całkowitego zmycia produktu.

Serum na końcówki:
Olej może być stosowany jako serum do zabezpieczenia końcówek włosów. Kilka kropli oleju (w zależności od włosów) nanieść na
końcówki włosów. Nakładać po każdym myciu.

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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Dodatek do maski/odżywki:
Produkt może stanowić wzbogacenie składu ulubionych produktów pielęgnacyjnych. Odpowiednią ilość należy dodać do porcji swojej
ulubionej maski/odżywki i zastosować produkt stosując się do sposobu użyciu.

Składniki/Ingredients: Cannabis Sativa Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil (and) Propolis Extract, Citrus Bergamia Peel Oil Expressed,
Tocopherol, Linalool, Limonene.

Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu.

Opakowanie: 50 ml
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