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Insight - szampon niwelujący żółte
odcienie 900ml -niwelowanie żółtych
odcieni
Cena

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

INS028

Kod EAN

8029352354014

Producent

Insight

Opis produktu
Opis produktu:
Kiedy włosy blond lub siwe żółkną, tracą witalność i blask. Dzieje się tak między innymi z powodu warunków pogodowych i
zanieczyszczeń, które przenikają do wnętrza włosów, czyniąc je matowymi. Z tego powodu zdecydowaliśmy się włączyć do
linii INCOLOR szampon Anti-yellow, który usuwa niepożądane żółte i złote refleksy typowe dla siwych lub blond włosów
(zarówno naturalnych, jak i rozjaśnionych). Wzmacnia i rozświetla siwe oraz rozjaśnione włosy, neutralizując ich tendencję do
żółknięcia. Delikatnie oczyszcza, pozostawiając włosy miękkie i pełne blasku.
* Zawiera barwnik niezbędny do działania produktu.
Ekstrakty przewodnie linii:
+ organiczny ekstrakt z rumianku
+ ekstrakt z szafranu
+ organiczny ekstrakt z cytryny
Organiczny ekstrakt z rumianku:
Odżywiaj pasma, pielęgnuje i delikatnie dezynfekuje skórę głowy. Łagodzi podrażnienia, nadaje włosom miękkości i połysku.
Ekstrakt z szafranu:
Przywraca włosom sprężystość i witalność. Nawilża i chroni przed promieniowaniem UV.
Organiczny ekstrakt z cytryny:
Jeden z najstarszych środków stosowanych w ziołolecznictwie. Ściąga, oczyszcza, nabłyszcza oraz ożywia wypłowiałe i matowe
włosy dzięki właściwościom antyoksydacyjnym witaminy C.
Posiada certyfikat VEGAN OK.
Dermatologicznie przetestowany na wrażliwej skórze.
Został przetestowany na zawartość niklu
>96% składników jest pochodzenia naturalnego.
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NIE ZAWIERA: SLS, SLES, MIT i parabenów, silikonów, alergenów zapachowych oraz oleju mineralnego.
Sposób użycia:
Nałóż na wilgotne włosy, masuj głównie w najbardziej krytycznych miejscach. Pozostaw na 2-3 minuty i dokładnie spłucz.
Skład Insight:
Organiczny ekstrakt z kwiatów rumianku, organiczny ekstrakt z cytryny, szafran
Aqua (Water), Sodium Coceth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Parfum (Fragrance), Disodium Laureth Sulfosuccinate, Citrus
Limon (Lemon) Fruit Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Crocus Sativus Stigma Extract, CI 60730 (Acid
Violet 43), Sodium Chloride, Polyquaternium-10, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.
Ph 4-4,9
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