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Insight -szampon ochronny do
włosów farbowanych 100ml - włosy
farbowane
Cena

19,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

INS032

Kod EAN

8029352353673

Producent

Insight

Opis produktu
Opis produktu:
Linia dodająca blasku, wzmacniająca kolor i rewitalizująca włosy. Receptury bogate w naturalne ekstrakty i olejki, chronią
włosy, zachowując trwałość koloru. Dedykowany do włosów farbowanych, pomaga zachować trwałość koloru.
Ekstrakty przewodnie linii:
+ organiczny olej makadamia
+ fitokompleks chroniący kolor (ekstrakt z henny, masło z mango, olej z pestek winogron)
Organiczny olej makadamia:
Charakteryzuje się doskonałym działaniem odżywiającym, nawilżającym i zmiękczającym. Dzięki właściwościom zbliżonym do
sebum pomaga zrównoważyć ilość wydzieliny lipidowej produkowanej przez włókna włosów. Wygładza osłonki włosów,
zapobiegając puszeniu i dodając blasku.
Ekstrakt z henny:
Bogata w dobroczynne składniki odżywcze działa regeneracyjnie. Zwalcza łupież, domyka łuski włosów i poprawia ich
strukturę. Chroni przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych.
Masło z mango:
Wygładza i wzmacnia końcówki. Sprawia, że włosy są błyszczące i mają zdrowy wygląd. Ułatwia rozczesywanie.
Olej z pestek winogron:
Odżywia cebulki włosów, przyspieszając ich wzrost. Ma silne działanie przeciwutleniające, neutralizuje wolne rodniki.
Skutecznie nawilża, wzmacnia i poprawia ogólną kondycję włosów.
Posiada certyfikat VEGAN OK.
Dermatologicznie przetestowany na wrażliwej skórze.
Został przetestowany na zawartość niklu
>97% 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. Dokładnie spłucz.
Skład Insight:
Organiczny ekstrakt z henny, masło z mango, olej z nasion winogron, olej makadamia
Aqua (Water), Sodium Coceth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Macadamia Integrifolia Seed
Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Lawsonia lnermis (Henna) Leaf Extract, Parfum
(Fragrance), Polyquaternium-10, Citric Acid, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.
pH 4,0 - 4,5
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