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SANOTINT - Szampon
przeciwłupieżowy
Cena

59,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Producent

Cosval Italy

Opis produktu
98% NATURY – 0% ?UPIE?U!

Szampon skutecznie oczyszcza i jednocze?nie intensywnie od?ywia w?osy z podra?nion? skór? g?owy, ?upie?em i ?uszczyc?. Przywraca naturaln?
równowag? hydrolipidow?, koi podra?nienia i stymuluje mikrokr??enie. Zapobiega utracie wilgoci oraz hamuje przedwczesne siwienie.

Bez alkoholu

Bez parabenów

Bez barwników syntetycznych

Bez sk?adników pochodzenia zwierz?cego

Nie testowany na zwierz?tach

Czy wiesz, ?e ze z?otego prosa otrzymuje si? jedn? z najzdrowszych kasz – kasz? jaglan?? Uprawiane od tysi?cy lat nie tylko pozostaje ulubionym pokarmem
ptaków, ale jest te? cennym surowcem kosmetycznym. Bogate w witaminy z grupy B, sole mineralne, takie jak cynk, potas, fosfor, magnez i wap?, jak równie?
nienasycone kwasy t?uszczowe pozytywnie oddzia?uje na kondycj? w?osów, wzmacnia je i od?ywia, dzi?ki czemu pozostaj? zdrowe i l?ni?ce na ca?ej
d?ugo?ci.

Co jeszcze znajdziesz w szamponie?

Reguluj?cy równowag? hydro-lipidow? i dbaj?cy o po?ysk pi?ciornik

Hamuj?ce proces siwienia li?cie orzecha w?oskiego

Wspomagaj?ce leczenie ?upie?u i ?uszczycy korzenie d?bu szypu?kowego

Stymuluj?ce wzrost w?osów li?cie leszczyny pospolitej

Normalizuj?cy funkcjonowanie skóry korze? kramerii
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Utrzymuj?cy optymalne nawil?enie i zmi?kczaj?cy w?osy oczar wirginijski

Nawil?aj?c? w?osy i dodaj?c? im blasku borówk? czarn?

Od?ywiaj?ce i nawil?aj?ce w?osy kwas pantotenowy oraz biotyn?

Optymalne pH (5,5–6)

Jak stosowa? szampon do w?osów z ?upie?em?

Niewielk? ilo?? szamponu nale?y nanie?? na wilgotne w?osy, zostawi? na kilka chwil, po czym dok?adnie zmy? wod?.

Pojemno??: 200 ml

Sanotint jest ekspertem w dziedzinie zdrowej i skutecznej koloryzacji oraz piel?gnacji w?osów. Swoj? s?aw? zawdzi?cza niezwykle naturalnym farbom do
w?osów oraz szamponom koloryzuj?cym. W ofercie marki znajduj? si? równie? produkty przeznaczone do piel?gnacji, spe?niaj?ce specjalne potrzeby skóry
g?owy oraz w?osów. S? one przeznaczone przede wszystkim dla osób posiadaj?cych wra?liw? i nadwra?liw? skór?, sk?onn? do podra?nie?, zaczerwienie?,
wyprysków i alergii. Kropk? nad i jest linia produktów do stylizacji – znajdziesz w niej ekologiczny lakier do w?osów, mocny ?el umo?liwiaj?cy stworzenie
najbardziej wyszukanej fryzury oraz piank? zwi?kszaj?c? obj?to?? w?osów. Zach?camy do zapoznania si? z ca?? ofert? marki Sanotint oraz do zadawania
pyta? – zespó? specjalistów skontaktuje si? z Pa?stwem i dobierze odpowiedni sposób piel?gnacji.
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