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tel. : 177707177

Babcia Agafia BA 20-minutowa maska-kompres do włosów 300ml
www.wispol.tiointeractive.pl/babcia-agafia-ba-20-minutowa-maska-kompres-do-wlosow-300ml-produkt-35005.html

Cena brutto:

16.99 zł

20 minutowa maska kompres do włosów na syberyjskich ziołach.
Intensywna 20-minutowa maska do włosów na bazie syberyjskich ziół, ma działanie rozgrzewające i intensywnie regenerujące włosy.
Ponadto maska tworzy dodatkową ochronę przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, a także odżywia skórę głowy, wzmacnia cebulki
włosowe i przywraca włosom zdrowy blask i objętość.
Składniki aktywne, zawarte w masce, to m.in.:
-olej łopianowy- dzięki zawartości witamin A, B, C, E, P, garbnika i cennych kwasów tłuszczowych, ma działanie intensywnie odżywcze dla włosów
-centuria pospolita -ma działanie odżywcze
-ekstrakt organiczny korzenia tataraku -ma działanie nawilżające włosy i tonizujące skórę głowy
-szyszki chmielu -ma działanie wzmacniające włosy i stymulujące ich wzrost
-ekstrakt organiczny pokrzywy -dzięki zawartości witamin K i B2, działa wzmacniająco na cebulki włosów i zapobiega wypadaniu włosów
-kwiaty białej akacji -przywracają włosom ich naturalną elastyczność.
Sposób użycia: nanieść na wilgotne, umyte włosy, rozprowadzić na całej długości włosów, pozostawić na 20 minut pod czepkiem foliowym i
ręcznikiem, zmyć
Skład INCI: Aqua, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Quaternium-91, Cetrimonium Methosulfate, Hydrolyzed Wheat Protein, Arctium Lappa
Root Oil (olej łopianowy), Centaurium Erythraea Extract (centuria pospolita), Organic Acorus Calamus Root Extract (organiczny ekstrakt tataraku),
Humulus Lupulus (Hops) Cone Extract (ekstrakt szyszek chmielowych), Organic Urtica Dioica (Nettle) Extract (organiczny ekstrakt pokrzywy), Robinia
Pseudoacacia Flower Extract (ekstrakt kwiatów białej akacji), Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Sorbic Acid,
Parfum, Citric Acid, Beta Vulgaris (burak zwyczajny), Maltodextrin, Caramel.
Pojemność opakowania: 300 ml.
Kraj pochodzenia: Federacja Rosyjska.

*Ceny obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień przez sklep internetowy. Ceny w sklepach mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych przyczyn ekonomicznych.

