Informacje o produkcie

Utworzono 23-10-2018

Balsam syberyjski przeciw wypadaniu włosów
Cena :
18,90 zł

er
m
ar
k

Producent : Receptury Babuszki Agafii
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena :

Balsam syberyjski przeciw wypadaniu włosów nr 3 wyprodukowany został na bazie propolisu łopianowego, z wykorzystaniem tradycyjnych
syberyjskich receptur znanej zielarki Agafii Jermakowej. Kosmetyki z serii Receptury Babuszki Agafii cechują się naturalnym składem, nie zawierają
syntetycznych barwników i szkodliwych konserwantów np. parabenów.
Balsam działa odżywczo i regenerująco. Wzmacnia włosy, zapobiega nadmiernemu wypadaniu oraz ułatwia rozczesywanie. Chroni strukturę włosa
przed uszkodzeniami i niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. Regularne stosowanie balsamu sprawia, że włosy stają się zdrowe, miękkie,
zregenerowane i pełne blasku.
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Balsam nadaje się do codziennego stosowania.

Składniki aktywne zawarte w szamponie:
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Żywica sosny długoigielnej jest silnym antyoksydantem, ma działanie przeciwzapalnie i odżywcze
Wosk pszczeli nadaje blask, odżywia i chroni włosy
Pyłek kwiatowy zawiera dużą ilość minerałów, aminokwasów i witamin zapewniających zdrowy wyglądu włosów i skóry głowy
Łopian zapobiega nadmiernemu wypadaniu włosów, powstawaniu łupieżu, ma działanie antyseptyczne, oczyszczające, reguluje łojotok, koi
podrażnioną skórę i tonizuje ją
Mydlnica lekarska naturalny środek pieniący o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybicznym; pomaga w leczeniu chorób
skórnych (egzema, trądzik, owrzodzenia, łojotokowe zapalenie skóry), hamuje nadmierne wypadanie włosów
Miód wielokwiatowy działa odżywczo, wzmacniająco, wygładzająco, przywraca włosom blask
Organiczny ekstrakt prawoślazu działa nawilżająco, osłaniająco, zmiękczająco
Olej z szałwii działa oczyszczająco i tonizująco
Olej z kminku zawiera dużą ilość witamin A, B1, B2, C i PP oraz minerałów, które intensywnie odżywiają włosy i zapobiegają ich nadmiernemu
wypadaniu
Wierzba biała ma działanie oczyszczające, reguluje wydzielanie sebum, działa antybakteryjnie
Smółka z pączków wierzbowych poprawia ukrwienie skóry głowy, dotlenia i odżywia cebulki włosów
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Sposób użycia: nanieść balsam na wilgotne czyste włosy rozprowadzić na całej długości , pozostawić od 1 do 2 minut, a następnie zmyć wodą.
Pojemność: 600ml
Kraj pochodzenia: Rosja
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