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SZAMPON MICELARNY DO
WŁOSÓW SUCHYCH I
ZNISZCZONYCH REGENERUJĄCY
ECO 200 ml - YAPPCO
Cena

29,29 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

5903624640117

Kod producenta

5903624640117

Kod EAN

5903624640117

Producent

YAPPCO (kosmetyki)

Opis produktu
SKŁADNIKI
Aqua, Sodium C12-18 Alkyl Sulfate, Coco-Glucoside, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Sodium Levulinate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Citric Acid, Parfum, Pyrus Malus Fruit Extract, Sodium Anisate, Limonene, Hydrolyzed Linseed Extract, Polyglutamic Acid, Wheat Amino Acids, Pyrus Malus Seed Oil, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate

OPIS
Polecany do włosów przesuszonych, zniszczonych zabiegami fryzjerskimi i łamliwych. Rozwiązuje problemy: włosów uszkodzonych, przesuszonych, z rozdwajającymi się końcówkami, z otwartymi łuskami, przesuszonej skóry głowy. Szampon do codziennego mycia i pielęgnacji włosów i skóry głowy. Pomaga usuwać uszkodzenia, domykać łuski, spajać końcówki, nawilża i ułatwia rozczesywanie. Przywraca naturalny blask. Dla wzmocnienia efektu proponujemy użycie odżywki do włosów Yappco.
Dzięki odpowiedniej kompozycji składników, zachowana zostaje naturalna warstwa ochronna skóry i włosów
Zawiera m.in:
- Micele to kuliste mikrocząstki, które pochłaniają do swojego wnętrza zanieczyszczenia oraz pozostałości po kosmetykach do pielęgnacji oraz stylizacji. Skutecznie oczyszczają i odświeżają włosy, nie niszcząc naturalnej warstwy ochronnej
- Kwas gamma-poliglutaminowy (γ-PGA) to rewolucyjny sposób na głębokie i trwałe nawilżenia skóry głowy i włosów, które dzięki temu zwiększają elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie. Jako naturalna substancja nowej generacji, posiada udowodnione klinicznie i dermatologicznie, wielokrotnie większe niż kwas hialuronowy, zdolności nawilżające. Dzięki właściwościom przyciągania innych cząsteczek, transportuje w głąb skóry substancje pielęgnacyjne. Wzmacnia cebulki włosów
- Olejek z pestek jabłek odżywia i wzmacnia cebulki włosowe, dodaje włosom miękkości i blasku
- Ekstrakt z jabłek poprawia strukturę i wygładza włosy ułatwiając ich rozczesywanie, reguluje wydzielanie sebum i działa antyseptycznie
- Aminokwasy z pszenicy działają regenerująco, odbudowują zniszczone wewnętrzne struktury włosa
- Oligosacharydy z lnu wiążą się z keratyną włókna włosowego, nawilżają je oraz zapobiegają rozdwajaniu końcówek

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż wystarczającą ilość szamponu na wilgotne włosy, delikatnie masuj aż do momentu wytworzenia się piany, a następnie spłucz.

WEGETARIAŃSKI: WEGETARIAŃSKI
Certyfikat bio: nie dotyczy
WEGAŃSKI: WEGAŃSKI
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