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Ayurvedic Hair Oil Color Care ochronny olejek do włosów
farbowanych 50ml
 

Cena: 54,70 PLN

Opis słownikowy

Gramatura ml

Henna nie

Konsystencja olejek

Linie elitarne nie

Pojemność 50

Producent Khadi

Płeć damski

Słońce nie

Opis produktu
 

Ochronny olejek do włosów Khadi Color Care stworzony z myślą szczególnie o włosach naturalnie farbowanych. Jeżeli chcesz, aby Twój
nowy kolor włosów cieszył intensywnością i zdrowym blaskiem jeszcze dłużej, stosując olejek Color Care zadbasz o jego właściwe
zabezpieczenie i pielęgnację.

Długotrwałe i piękne efekty koloryzacji

Olejek Color Care w naturalny sposób wiąże pigmenty barwników z trzonem włosa. Roślinne ekstrakty otulają włosy ochronną powłoką,
zabezpieczając je przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, takich jak mocne słońce czy ciepło.

Dostarczając włosom cennych składników, olejek utrwala i intensyfikuje efekty koloryzacji. Zapobiega blaknięciu koloru i nadaje
włosom naturalnego, pięknego połysku. Ajurwedyjskie rośliny lecznicze, takie jak Senna i Centella, dodatkowo chronią Twoje włosy, a olej
z nasion brokuła zapewnia intensywną pielęgnację, nie obciążając przy tym włosów. Olej sezamowy dodatkowo pielęgnuje i skórę
głowy, a olejek z mięty pieprzowej pomaga łagodzić podrażnienia.

Olejki do włosów Khadi są w 100% naturalne i przyjazne weganom.

Olejki do włosów Khadi – naturalnie skuteczne

Tworząc kompozycje olejków Khadi wybieramy najcenniejsze dla włosów rośliny lecznicze i łagodnie gotujemy je nad otwartym ogniem,
aby zachowały maksimum właściwości pielęgnacyjnych, aż do uzyskania bogatego wyciągu.

Olejek do włosów Color Care zawdzięcza swoją skuteczność m.in. następującym składnikom aktywnym:
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• Olej brokułowy – intensywnie pielęgnuje włosy, pomaga chronić kolor oraz nadaje włosom blasku, bez obciążania
• Wąkrota azjatycka – jest źródłem witamin i antyoksydantów, które silnie regenerują i odżywiają. Przywraca włosom właściwy poziom
nawilżenia.
• Senna – pokrywa włosy naturalną powłoką, która zabezpiecza pigmenty koloru. Domyka luki keratynowe, co dodatkowo wzmacnia
włosy.

Nowoczesność w harmonii z naturą

Kosmetyki Khadi łączą tradycyjną pielęgnację i bogactwo roślinnych składników z najwyższą, europejską jakością, potwierdzoną
certyfikatem BDIH. Tworzymy dla Ciebie skuteczne i jednocześnie delikatne kosmetyki naturalne z cennymi składnikami, których
działanie możesz poczuć.

Stosowanie:

Olejek do włosów nałóż na włosy 24 godziny po farbowaniu, jeszcze przed ich pierwszym myciem.

Nałóż na dłoń 2 - 3 naciśnięcia pompki olejku i wmasuj w suche włosy. Najpierw wetrzyj olejek w farbowane partie włosów, a to, co
pozostanie na dłoniach, wetrzyj w długość i końcówki pasm.

Owiń włosy ręcznikiem. Przed umyciem włosów szamponem Khadi, pozostaw olejek we włosach na 30 - 60 minut. Aby uzyskać bardziej
intensywny efekt, możesz pozostawić olejek na włosach na całą noc.

Olejek do włosów Color Care stosuj dwa razy w tygodniu.

INGREDIENTS: Sesamum Indicum Seed Oil*, Oryza Sativa Bran Oil*, Eclipta Alba Extract, Centella Asiatica Leaf*, Cassia Italica Leaf
Extract, Glycerin, Isoamyl Laurate, Caprylic/Capric Triglyceride, Azadirachta Indica Leaf*, Brassica Oleracea Italica Seed Oil, Emblica
Officinalis Fruit Powder*, Triticum Vulgare Germ Oil, Lawsonia Inermis Leaf*, Vitis Vinifera Seed Oil, Rosmarinus Officinalis  Leaf Oil,
Cedrus Deodara Wood Oil, Azadirachta  Indica Seed Oil, Mentha Piperita Oil, Vetiveria  Zizanoides Root Oil, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Aqua, Limonene**, Linalool**

* z kontrolowanych upraw organicznych
** składnik naturalnych olejków eterycznych
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