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PHYTO PHYTOPROGENIUM Ultradelikatne mleczko
ułatwiające rozczesywanie 150 ml
 

cena: 68,75 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała głowa, włosy

Działanie wspomagające, zmiękczające

Opakowanie 150 ml

Postać mleczko

Producent ALES GROUPE

Sposób aplikacji na włosy

Opis produktu
 

PHYTOPROGENIUM, inspirowana mocą roślin, wyjątkowo łagodna gama pielęgnacyjna mająca na celu zachowanie równowagi skóry
głowy i przywrócenie piękna wszystkich rodzajów włosów.

Delikatne mleczko stworzone na bazie mleczka owsianego, natychmiast po zastosowaniu ułatwia rozczesywanie i dodaje włosom
miękkości. Ułatwia stylizację i przygotowuje włosy do suszenia. Zmniejsza elektryzowanie i pozwala ujarzmić niezdyscyplinowane
kosmyki.

Rezultaty:
Włosy są idealnie gładkie, miękkie i zachwycają niezrównanym blaskiem.

Właściwości:
'Mleczko owsiane : Bogate w proteiny i nawilżające lipidy mleczko owsiane zapewnia wyjątkową miękkość i natychmiast pomaga
rozczesać włosy.

Olejki z rozmarynu i nagietka : Bogate w lipidy olejki z rozmarynu i nagietka odżywiają włókno włosowe i nadają miękkości całej fryzurze.

Wywar z malwy : Malwa, znana ze swoich właściwości leczniczych, jest silnym składnikiem nawilżającym. Dzięki zawartości śluzu
zmiękcza i nawilża włókno włosa.

Skład:
AQUA / WATER / EAU. PROPANEDIOL. CETEARYL ALCOHOL. PROPANEDIOL DICAPRYLATE. HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER)
SEED OIL. PHENOXYETHANOL. PARFUM / FRAGRANCE. BEHENTRIMONIUM CHLORIDE. CHLORPHENESIN. POLYQUATERNIUM-37.
AVENA SATIVA (OAT) KERNEL EXTRACT. GLYCINE SOJA (SOYBEAN) LIPIDS. ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT. TOCOPHEROL.
HYDROLYZED OAT PROTEIN. POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED OAT PROTEIN. GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL. SODIUM
BENZOATE. ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT. CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT. CITRIC ACID.
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CITRAL. 1480A.

Sposób użycia:
Spryskaj osuszone ręcznikiem włosy u nasady i na całej długości. Czesanie rozpocznij od rozdzielenia końcówek i kieruj się ku górze, aż
do nasady włosów.
Mleczko można stosować na suche włosy jako wykończenie, dla miękkiego i jedwabistego efektu. Produkt bez spłukiwania.
Skoncentrowana formuła – wystarczy niewielka ilość!
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