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Naturalna odżywka do włosów Orientalny ogród, 170ml
 

Cena: 14,55 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent YOPE SP. Z O.O. POLSKA

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Regenerująca, ułatwiająca rozczesywanie odżywka do włosów, które po użyciu będą elastyczne, błyszczące i odbudowane. Głęboki,
orientalny zapach sprawi, że pielęgnacja włosów będzie jeszcze przyjemniejsza.
Naturalna odżywka do włosów Orientalny ogród jest świetnym rozwiązaniem dla zniszczonych stylizacją włosów. Odbudowuje je,
chroniąc przed działaniem czynników zewnętrznych, nawilża, wygładza i przywraca piękny wygląd.
Czy jej użycie może być jeszcze przyjemniejsze? Oj tak, bo pachnie jak rajski ogród rozgrzany słońcem. Orientalna, kwiatowo-drzewna
kompozycja rozpieszcza zmysły jeszcze długo po jej użyciu.

Znajdziesz w niej:
• kreatynę roślinną – odpowiada za ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i zapobiega przedwczesnemu starzeniu się włosów,
• poliglyceryl-3 PCA – odbudowuje strukturę włosa, nawilża, poprawia elastyczność i ułatwia rozczesywanie,
• polimer z nasion kasja – pomaga rozczesywać bez bólu włosy, nawet na mokro,
• ekstrakty z róży sandałowca i wanilii – czule pielęgnują,
• masło shea i olej arganowy – intensywnie odżywiają i nawilżają włosy.
Kuszące, prawda? Połącz w kompletną pielęgnację w serii Orientalny ogród z szamponem, maską i olejkiem do włosów!

Składniki:

98% składników pochodzenia naturalnego oraz o niskim stopniu przetworzenia.
Wszystkie składniki
Aqua, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Glycerin, Decyl Oleate, Butyrospermum Parkii Butter, Argania Spinosa Kernel Oil,
Polyglyceryl-3 PCA, Hydrolyzed Vegetable Protein, Cassia Hydroxypropyltrimonium Chloride, Lactic Acid, Lauryl Lactyl Lactate, Vanilla
Planifolia Fruit Extract, Rosa Gallica Flower Extract, Santalum Album Extract, Parfum, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Citric Acid,
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Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

Producent:

Yope
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