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Insight - odżywka odmładzająca
100ml - działanie antyoksydacyjne
Cena

19,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

INS023

Kod EAN

8029352353376

Producent

Insight

Opis produktu
Opis produktu:
Linia produktów stworzona w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb włosów narażonych zarówno na działanie pogody, jak i
czynniki mechaniczne, stres czy zanieczyszczenia. Zawiera ekstrakt z organicznej marchwi, bogatej w beta-karoten, który
chroni włosy przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Rozplątuje i chroni włókno włosów przed agresywnymi
czynnikami zewnętrznymi. Pozostawiając je miękkie i pełne blasku.
Ekstrakty przewodnie linii:
+ organiczny ekstrakt z marchwi
+ fitokompleks przeciwutleniaczy (masło z soi, olej jojoba, olej z orzechów laskowych)
Organiczny ekstrakt z marchwi:
Bogaty beta-karoten i witaminę A, pomaga naprawić komórki uszkodzone upływem czasu i zanieczyszczeniami
atmosferycznymi. Odżywia włosy, przyspiesza ich wzrost oraz nadaje witalności.
Masło z soi:
Tworzy barierę ochronną zabezpieczającą przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, nadając włosom blask i zdrowy
wygląd. Wyraźnie poprawia objętość i strukturę włosów, ułatwiając rozczesywanie i zwiększając nawilżenie.
Olej jojoba:
Odżywia i nawilża suche i bardzo suche włosy, regenerując uszkodzoną powierzchnię. Doskonale wchłaniany, utrzymuje
odpowiednie nawilżenie.
Olej z orzechów laskowych:
Nadaje włosom miękkość i ułatwia rozczesywanie dzięki zawartości fenoli i tanin. Hamuje działanie wolnych rodników i
wykazuje właściwości antyoksydacyjne. Chroni włosy, zabezpieczając je przed działaniem agresywnych czynników zewnętrznych.
Posiada certyfikat VEGAN OK.
Dermatologicznie przetestowany na wrażliwej skórze.
Został przetestowany na zawartość niklu
>98% składników jest pochodzenia naturalnego.
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NIE ZAWIERA: SLS, SLES, MIT i parabenów, silikonów, sztucznych barwników, alergenów zapachowych oraz oleju mineralnego.
Sposób użycia:
Nałóż na mokre włosy, równomiernie rozprowadzając. Pozostaw na 3-5 minut, a następnie dokładnie spłucz.
Skład Insight:
Organiczny ekstrakt z marchwi, masło sojowe, olej Jojoba, olej z orzechów laskowych.
Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Myristyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Dipalmitoylethyl
Hydroxyethylmonium Methosulfate, Behenamidopropyl Dimethylamine, Corylus Avellana (Hazel) Nut Oil, Simmondsia
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Hydrogenated Vegetable
Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Parfum (Fragrance), Glycerin, Tocopherol, Benzyl Alcohol, Glyceryl Laurate, Lactic
Acid, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.
pH 3,5 - 4,5
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