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BIOKAP BELLEZZA BIO Szampon wzmacniający, 200 ml
 

Cena: 38,98 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać Szampon

Producent BIOS LINE S.P.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Mocne, sprężyste i lśniące włosy – takie, że aż chce się w nie zanurzyć dłoń, by poczuć jedwabiste pasma… Gdy rzeczywistość odbiega
od tego ideału, warto sięgnąć po szampon, który kompleksowo wzmocni włosy. By włosy były naprawdę zdrowe, trzeba o nie zadbać od
podstaw po same końce. Wzmocnić cebulki i trzon (część zewnętrzną) włosa, czyli zregenerować jego strukturę zniszczoną
farbowaniem albo trwałą ondulacją, wygładzić odchylone łuski (czyli zmniejszyć porowatość), skutecznie nawilżyć…

Podstawowymi roślinnymi składnikami aktywnymi w recepturze szamponu są skrzyp i kurkuma. Skrzyp, dzięki zawartej w nim
krzemionce, zapobiega wypadaniu włosów, zmniejsza ich łamliwość a także przeciwdziała rozdwajaniu się końcówek. Także nawilża
skórę głowy oraz włosy i przeciwdziała ich przesuszeniu. Kurkuma od wieków znana jest nie tylko jako przyprawa, ale również
wyjątkowo cenna roślina lecznicza. Ma działanie oczyszczające, antybakteryjne i antygrzybiczne, dzięki temu m.in. redukuje wydzielanie
nadmiaru sebum i zwalcza łupież. Odżywia i wzmacnia cebulki włosów. W szamponie zastosowano naturalne, roślinne detergenty –
mieszankę słodkich kokosowych związków powierzchniowo czynnych, które delikatnie oczyszczają włosy i skórę.

Gwarancje:
Międzynarodowy certyfikat Cosmos Organic gawarantuje, że BIOKAP BELLEZZA BIO to odżywka o naturalnej recepturze i produkowany
z troską o środowisko. Jest całkowicie ekologiczny – również pod względem opakowania.

Nie zawiera parabenów, parafiny, olejów mineralnych, silikonów, GMO, SLS, SLES, DEA, substancji uwalniających formaldehydy.
Odpowiedni dla wegan, nie ma w nim składników pochodzenia zwierzęcego.
Przebadany dermatologicznie i testowany pod względem zawartości (nikiel <0,0001%).
Baza myjąca ulega szybkiemu rozkładowi (według kwalifikacji z rozporządzenia CE 1272/2008 – metoda OECD 301/1992).
Butelki produkowane są z tworzyw uzyskanych z recyklingu. Etykiety – z trzciny cukrowej, a pudełka – z papieru wytwarzanego
z drzew rosnących na kontrolowanych uprawach, na których drzewostan jest regularnie uzupełniany. Całe opakowanie może
być poddane recyklingowi.

Sposób użycia:
Zastosuj produkt na mokre włosy; masować, aż utworzy się miękka piana i spłukać dużą ilością wody.
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Idealny do cienkich, kruchych włosów pozbawionych objętości. Nadaje się również w przypadku nadmiernego wypadania włosów.
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