Dane aktualne na dzień: 07-05-2021 18:45

Link do produktu: https://hurt.lineatoscana.pl/odbudowujaca-odzywka-do-wlosow-200ml-idea-toscana-p-17.html

Odbudowująca odżywka
do włosów 200ml - Idea
Toscana
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 2 dni roboczych

Kod EAN

8004395301065

Producent

Idea Toscana

Opis produktu
Odbudowująca Odżywka do włosów 200ml - Idea ToscanaDelikatna i kremowa konsystencja łagodnej odżywki do włosów
pomoże w codziennej pielęgnacji włosów zniszczonych przez czynniki chemiczne i atmosferyczne.
Dzięki bogactwu składników naturalnych zawartych w odżywce i toskańskiej oliwie z oliwek (Organic Toscano IGP Extra Virgin
Olive Oil) włosy łatwiej się rozczesują i stają się bardziej lśniące odzyskując naturalny blask na całej długości.
Odbudowująca odżywka do włosów wykazuje skuteczne działanie odżywcze, zapobiega rozdwajaniu się końcówek włosów,
ułatwia rozczesywanie oraz nadaje włosom witalności i miękkości.
Naturalna odżywka do włosów przeznaczona do regularnego, codziennego stosowania.
Działanie:
odżywia włosy
odbudowuje zniszczone włosy
zapobiega rozdwajaniu się końcówek włosów
ułatwia rozczesywania
nadaje witalności i miękkości
Sposób użycia:
Po umyciu włosów szamponem osusz je ręcznikiem. Po osuszeniu nałóż odpowiednią ilość odżywki i wmasuj ją delikatnie we
włosy, rozczesując palcami. Pamiętaj, że mokre włosy są bardzo wrażliwe dlatego należy unikać ich szarpania. Po kilku
minutach spłucz dokładnie odżywkę letnią wodą.
Nie zawiera:
SLS / SLES
parabenów
silikonów
olejów mineralnych
izotiazolinonu
sztucznych barwników
sztucznych substancji zapachowych
INCI:
Aqua (Water/Eau), Cetyl Alcohol, Glycerin, Behenamidopropyl Dimethylamine, Olea europaea (Olive) Fruit Oil (*), Cocos
nucifera (Coconut) Oil, Lactic Acid, Juniperus mexicana (Texas Cedarwood) Wood Oil, Eugenia caryophyllus (Clove) Leaf Oil,
Cinnamomum zeylanicum (Cinnamon) Bark Oil, Thymus vulgaris (Thyme) Leaf Oil, Rosmarinus officinalis (Rosemary) Leaf Oil,
Abies sibirica (Fir) Needle Oil, Citrus aurantium dulcis (Orange) Peel Oil Expressed, Pogostemon cablin (Patchouli) Leaf Oil,
Mentha piperita (Peppermint) Oil, Canarium luzonicum (Elemi) Gum Extract, Lavandula hybrida (Lavandin) Oil, Myroxylon
balsamum pereirae (Peru Balsam) Balsam Extract, Lavandula hybrida (Lavandin) Extract, Thuja occidentalis (Cedar) Leaf Oil,
Salvia officinalis (Sage) Oil, Cistus ladaniferus (Labdanum) Resin, Ferula galbaniflua (Galbanum) Resin Oil, Sodium Benzoate,
Sodium Dehydroacetate, Benzyl Alcohol, Limonene, Eugenol.
*z organiczną oliwą z toskańskich oliwek
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Naturalna, odbudowująca odżywka do włosów z organiczną oliwą z oliwek, testowana dermatologicznie.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

