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PHYTO PHYTOJOBA Maska nawilżająca 150ml
 

cena: 73,01 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała włosy

Działanie nawilżające, ochronne, wspomagające

Opakowanie 150 ml

Postać maska

Producent ALES GROUPE

Sposób aplikacji na włosy

Wskazania suchość

Opis produktu
 

PHYTOJOBA, gama kosmetyków nawilżających, która przywraca lekkość, miękkość i blask suchym włosom !

Ta kremowa maska ułatwia rozczesywanie i intensywnie nawilża suche włosy, bez obciążania. Wzbogacona o olejek jojoba, przywraca
warstwę hydrolipidową i wzmacnia włókno włosa, chroniąc je przed odwodnieniem.

Rezultaty:
Włosy łatwo się rozczesują, stają się miękkie, elastyczne i pełne blasku. Ponadto natychmiast zyskują lekkość ruchu, a efekt ten
utrzymuje się na długo.

Właściwości:
Olejek jojoba
Bogaty w kwasy tłuszczowe olejek jojoba przywraca warstwę hydrolipidową i zapobiega odwodnieniu. Jego unikalna struktura zapewnia
intensywny efekt odżywienia, który ułatwia rozczesywanie i pomaga utrzymać fryzurę w ryzach. Dzięki zawartości witaminy E o
właściwościach antyoksydacyjnych włókno włosa jest chronione przed niekorzystnymi czynnikami, które wpływają na włosy każdego
dnia.

Wyciąg z malwy
Aby uzyskać efekt intensywnego nawilżenia, formułę z zawartością jojoby uzupełniono o wyciąg z malwy. Malwa znana jest z wysokiego
stężenia śluzów i z powodzeniem utrzymuje wilgoć. Mają one zdolność zatrzymywania wody i podtrzymywania nawilżenia w sercu
włókna włosa.
Wyciąg z malwy NATURALNIE zabarwia formuły PHYTOJOBA.

Skład:
AQUA / WATER / EAU. CETEARYL ALCOHOL. CETYL ALCOHOL. BEHENTRIMONIUM CHLORIDE. SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA)
SEED OIL. HYDROXYETHYLCELLULOSE. PHENOXYETHANOL. CETRIMONIUM CHLORIDE. PARFUM / FRAGRANCE. CHLORPHENESIN.
HYDROLYZED PEA PROTEIN. POLYQUATERNIUM-53. MALVA SYLVESTRIS (MALLOW) FLOWER EXTRACT. DISODIUM PHOSPHATE.
SODIUM PHOSPHATE. CITRIC ACID. POLYSORBATE 60. TETRASODIUM EDTA. GLYCERIN. POTASSIUM SORBATE. COUMARIN. 416B.
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ORIGINE VÉGÉTALE & NATURELLE / BOTANICAL & NATURAL ORIGIN

Sposób użycia:
Umieścić niewielką ilość w zagłębieniu dłoni, a następnie nałożyć na całą długość włosów.
Ekspresowa pielęgnacja: pozostawić na 1 do 2 minut. Spłukać.
Intensywna kuracja: pozostawić na 5 do 7 minut w zależności od grubości włosów. Spłukać.
Skoncentrowana formuła – wystarczy niewielka ilość !
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