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Pokrzepol Odżywka do włosów 200 ml
 

Cena: 22,20 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent PRZED.PROD.FARMAC.-KOSMET.PROFARM
SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pokrzepol odżywka do włosów to kosmetyk przeznaczony do stosowania przy osłabionych i wypadających włosach. Dzięki unikatowej
bazie kondycjonującej odżywka pokrywa powierzchnię włosa nie obciążając go. W swoim składzie zawiera naturalne wyciągi roślinne:
ekstrakt ze skrzypu polnego, ekstrakt z brzozy, ekstrakt z pokrzywy, ekstrakt z kiełków soi i pszenicy. Ekstrakt ze skrzypu polnego jest
prawdziwą skarbnicą potasu i łatwo przyswajalnej krzemionki, stanowiącej cenny budulec włosa. Wzmacnia on i uelastycznia strukturę
włosa hamując jego wypadanie. Ekstrakt z brzozy działa oczyszczająco i regenerująco nadając włosom witalności. Włosy stają się
gładkie i sprężyste. Ekstrakt z pokrzywy wzmacnia cebulki włosa, co sprzyja wzrostowi i gęstości włosów, reguluje pracę gruczołów
łojowych, przez co włosy mniej się przetłuszczają. Ekstrakt z kiełków soi i pszenicy, rewitalizujący wzrost włosa oraz zwiększający
syntezę protein.
Pokrzepol odżywka do włosów - Skład według INCI:

Aqua, Propylene Glycol, Equisetum Arvense, Cetyl Alcohol, Betula Alba Extract, Urtica Dioca Extract, Behentrimonium Chloride, Butylene
Glycol, Glycine Soja Extract, Triticum Vulgare Germ Extract, Glycerin, DMDM Hyndatoin, Methylparaben, Propylparaben, Phenoxyethanol,
Methoxy PEG/PPG-7/3 Aminopropyl Dimethicone, Panthneol, Parfum, Cl 77891, Citric Acid.
Działanie:

  Odżywka wzmacnia i uelastycznia włosy hamując ich wypadanie,
  Nie obciąża włosów,
  Poprawia stan uszkodzonych włosów, pogrubia je.

Wskazania:

Odżywka przeznaczona jest do pielęgnacji włosów osłabionych i wypadających.
Sposób użycia:

Nanieść odżywkę  na wilgotne, czyste włosy i delikatnymi, masującymi ruchami wetrzeć w skórę głowy, następnie rozprowadzić po całej
długości włosów. Pozostawić na głowie kilka minut, następnie spłukać. Stosować 2-3 razy w tygodniu. Zaleca się stosować wspólnie z
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Pokrzepolem płynem przeciw wypadaniu włosów.
Pojemność opakowania:

200 ml
Producent:

PROFARM PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96

05-500 Stara Iwiczna
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