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SKRZYPOVITA PRO Maska do włosów, 200 ml
 

Cena: 18,15 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent ADEX COSMETICS & PHARMA

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Skrzypovita PRO to profesjonalna linia produktów stworzona z myślą o osobach zmagających się z nadmierną utratą włosów, które
chcą pobudzić wzrost nowych włosów- mocnych, gęstych i silnie zakotwiczonych w skórze głowy. Linia Skrzypovita PRO została
uzupełniona o maskę do włosów, która dodatkowo zapewni regenerację włosów. Maska do włosów Skrzypovita PRO to doskonałe
rozwiązanie dla osób zainteresowanych intensywną pielęgnacją i regeneracją włosów. Maska Skrzypovita PRO ułatwia rozczesywanie i
poprawia nawilżenie włosów pozostawiając je miękkie i przyjemne w dotyku. Skrzyp polny zawarty w masce do włosów Skrzypovita PRO
wzmacnia włosy przywracając im naturalny i zdrowy wygląd. Hydrolizat keratyny pomaga wzmocnić łodygę włosa i nadaje
elastyczność, a ekstrakt z żeń-szenia oddziałuje na mieszki włosowe pobudzając włosy do wzrostu. Dzięki systematycznemu
stosowaniu maski włosy są miękkie, odżywione i pełne blasku. Produkt przeznaczony szczególnie do włosów suchych, łamliwych,
osłabionych koloryzacją i wypadających. Skuteczność potwierdzona badaniami aplikacyjnymi.* Włosy stają się Głęboko nawilżone wg
90% użytkowniczek Wzmocnione wg 85% użytkowniczek Bardziej miękkie wg 95% użytkowniczek Bardziej błyszczące wg 95%
użytkowniczek Łatwiejsze do rozczesania wg 80% użytkowniczek *% badanie aplikacyjne wykonane w niezależnym laboratorium, 20
użytkowniczek Produkt przebadany dermatologicznie.

Badania dostępne : http://www.skrzypovita.com.pl/pro/index.html

Stosowanie:

Niewielką ilość maski nanieś na umyte, wilgotne włosy. Dokładnie wmasuj i pozostaw na kilka minut, a następnie spłucz letnią wodą.
Stosuj 3-4 razy w tygodniu. Wskazówka: dla głębszej regeneracji pozostaw maskę na co najmniej 15 minut, a owijając włosy ręcznikiem
utrzymasz stałą temperaturę. Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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Skład:

AQUA, CETYL ALCOHOL, GLYCERIN, C13-15 ALKANE, CETRIMONIUM CHLORIDE, CETEARYL ALCOHOL, HYDROLYZED KERATIN,
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, ISOPROPYL MYRISTATE, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT, PANAX GINSENG
ROOT EXTRACT, STEARETH-20,OLUS OIL, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONUM CHLORIDE, PARFUM, TOCOPHEROL,
PHENOXYETHANOL, ETHYLXEXYLGLYCERIN, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL , LIMONENE ,
HYDROXYCITRONELLAL.

 Producent:

ADEX Cosmetics & Pharma,
Nowa Wieś, ul. Olsztyńska 1,
14-200 Iława

 Dystrybutor:

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.,
ul. Nocznickiego 31,
01-918 Warszawa
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