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KLORANE szampon suchy - 150ml POKRZYWA CIE
 

Cena: 33,84 zł

Opis słownikowy

MARKA KLORANE

OPAKOWANIE 150 ml

POSTAĆ SZAMPON

PRODUCENT LABORATOIRES KLORANE

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Suchy szampon z wyciągiem z pokrzywy pozwala zmniejszyć częstotliwość mycia włosów, kontrolując wydzielanie sebum w przypadku
włosów przetłuszczających się przez 48 godzin.
Skutecznie oczyszcza tłuste włosy bez konieczności użycia wody. Suchy szampon Klorane z wyciągiem z pokrzywy oczyszcza skórę
głowy i nadaje włosom świeżość, miękkość i objętość. Unikalna formuła czerpie swoją siłę z naturalnych składników aktywnych, które
pochłaniają nadmiar sebum, pozostawiając włosy czyste już po wykonaniu jednego prostego kroku. Spray bez spłukiwania umożliwia
szybką i równomierną aplikację na wszystkie partie skóry głowy. Naturalnie nieskazitelne włosy, niezależnie od sytuacji.

Zaleta
Działanie ograniczające wydzielanie sebum pozwala zmniejszyć częstotliwość mycia włosów* i zachować czystość włosów na dłużej
przy jednoczesnej oszczędności wody.
Korzyści
• Oczyszcza : W 2 minuty, bez konieczności użycia wody, sucha formuła zapewnia włosom uczucie czystości i lekkości, oczyszczając
skórę głowy.
• Absorbuje : połączenie redukującej sebum pokrzywy i mieszanki niezwykle chłonnych naturalnych pudrów powstrzymuje nadmierną
produkcję sebum i pomaga zredukować przetłuszczanie się włosów.
• Kontroluje : dodając włosom energii, nasz szampon zapobiega osadzaniu się łojotoku na włosach, kontrolując wydzielanie sebum przez
48 godzin* bez powtarzania się.

Pojemnik nadający się do recyklingu.

Sposób użycia
CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA
Tak często jak jest to potrzebne
1. WSTRZĄŚNIJ
Przed użyciem wstrząśnij.

2. SPRYSKAJ
Spryskaj włosy partiami, 15 cm od skóry głowy, i pozostaw na 2 minuty.
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3. WYCZESZ
Dobrze wyszczotkuj lub użyj suszarki, aby usunąć wszelkie pozostałości.

Skład
BUTANE. PROPANE. ORYZA SATIVA (RICE) STARCH (ORYZA SATIVA STARCH). ISOBUTANE. SD ALCOHOL 39-C (ALCOHOL DENAT).
ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE. CETRIMONIUM CHLORIDE. CYCLODEXTRIN. CYCLOHEXASILOXANE.
CYCLOPENTASILOXANE. FRAGRANCE (PARFUM). ISOPROPYL MYRISTATE. POLYSORBATE 20. PROPYLENE GLYCOL. SILICA. URTICA
DIOICA (NETTLE) ROOT EXTRACT (URTICA DIOICA ROOT EXTRACT). WATER (AQUA)

Przed zakupem produktu zalecamy konsumentowi systematyczne sprawdzanie jego składu.

ORGANICZNA POKRZYWA
Gatunek Urtica dioica L. jest znany z aktywnego składnika regulującego wydzielanie sebum. Ręcznie zbieramy jej korzenie, które są
następnie naturalnie suszone na słońcu, aby zachować właściwości rośliny. Dzięki procesowi pozyskiwania z poszanowaniem rośliny i
środowiska przy użyciu ekologicznego rozpuszczalnika, otrzymujemy wysoce skoncentrowany składnik aktywny.

PUDRY ABSORPCYJNE
Ekskluzywna mieszanka naturalnie pozyskiwanych pudrów absorpcyjnych.
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