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Hermz - HairLXR Shampoo - profesjonalny szampon przeciw
wypadaniu włosów - 300ml
 

Cena: 77,00 pln

Opis słownikowy

Pojemność 300ml

Producent Hermz

Opis produktu
 

Dogłębnie oczyszczający szampon stosowany przeciw wypadaniu włosów, opracowany w celu ich wzmocnienia i poprawy
przyczepności do skóry głowy.

Działanie:
- Oczyszcza i usuwa nagromadzony tłuszcz i zanieczyszczenia bez naruszenia bariery ochronnej skóry głowy.
- Zapewnia silną ochronę antyoksydacyjną, chroni włosy przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi.
- Wzmacnia kruche lub łamliwe włosy przywracając im jednocześnie elastyczność.
- Przywraca zniszczonym włosom blask i witalność.

Produkt zawiera w swoim składzie prebiotyk, który dba o utrzymanie odpowiedniej mikroflory skóry głowy i przywraca równowagę
mikrobiocie (mikroorganizmom na naszej skórze) poprzez usunięcie pozostałości po kosmetykach i zanieczyszczeń.

Polimer ochronny w szamponie przenikający do włókien włosów, w połączeniu z innymi produktami serii Hairlxr, pomaga odbudować
zerwane mostki siarczkowe. Regeneruje włosy po zabiegach chemicznych i tworzy na ich powierzchni warstwę ochronną.

Formuła szamponu odżywia suche i łamliwe włosy, wygładza ich strukturę, nadaje im połysk oraz zmniejsza przetłuszczanie i niweluje
swędzenie skóry głowy.

Produkt testowany dermatologicznie, cruelty-free. 

Sposób użycia:
Rozprowadzić szampon równomiernie na mokrych włosach. Wmasować we włosy od nasady aż po końce. 

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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Pozostawić szampon na włosach i skórze głowy przez min. 5 minut. 

Dokładnie spłukać. Czynność możesz powtórzyć jeśli włosy wymagają szczególnej pielęgnacji. 

Szampon Hairlxr można stosować codziennie. Po użyciu szamponu zaleca się zastosowanie odżywki z tej samej serii.

Składniki:
Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Ammonium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Polyquaternium-7, Glycerin,
Urtica Dioica Leaf Extract, Inulin, Cystine Bis-PG-Propyl Silanetriol, Phenoxyethanol, Fructose, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Citric
Acid, Parfum.

Pojemność: 300 ml
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