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Ayurvedic Hair Oil Rose Repair intensywnie odżywczy olejek
do włosów 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
 

Twoje włosy są bardzo suche i zniszczone, łamią się i rozdwajają na końcówkach, a dotychczasowa pielęgnacja nie przywraca im dobrej
kondycji? Podaruj włosom regenerującą kurację intensywnie odżywczym olejkiem Khadi z różą i uwierz, że znów mogą być zdrowe i
mocne, zachwycając gładkością i blaskiem.

Regenerujący koktajl dla zniszczonych włosów

Intensywnie odżywczy olejek Khadi z różą regeneruje zniszczone strukturalnie włosy i przywraca im właściwy poziom nawilżenia.
Wspomaga naprawdę uszkodzonych pasm i wygładza włosy, by znów cieszyły aksamitną miękkością i nie tylko wyglądały zdrowo, ale
naprawdę były zdrowe. Zapomnij o łamliwych włosach i rozdwajających się końcówkach! Olejek nie tylko odbudowuje już powstałe
zniszczenia, ale także pomaga wzmocnić włosy i chronić je przed kolejnymi.

Ten bogaty w substancje czynne wyciąg z roślin leczniczych łączy w sobie królową kwiatów – różę – ze słynną mieszanką Triphala i
moringą, uważaną za superfood, tworząc intensywnie odżywczy eliksir.  Wyjątkowa kompozycja składników zapewnia intensywną
pielęgnację bez obciążania włosów.

Dodatkowo ekstrakty z wąkrotki azjatyckiej i amli łagodzą podrażnienia skóry głowy i pobudzają cebulki, stymulując wzrost włosów.

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,
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aby zachowały maksimum właściwości pielęgnacyjnych.

Intensywnie odżywczy olejek do włosów Khadi z różą zawdzięcza swoją skuteczność m.in. następującym składnikom aktywnym:

• Róża – ceniona od wieków ze względu na swój unikalny zapach i właściwości pielęgnacyjne. Silnie nawilża i dogłębnie regeneruje.
Skutecznie odżywia włosy oraz działa naprawczo na uszkodzenia.
• Triphala – ajurwedyjskie trio, stworzone z owoców Haritaki, Amalaki i Bibithaki. Bogate źródło antyoksydantów i składników
odżywczych.
• Moringa – supefood, dostarczający włosom oraz skórze głowy niezbędnych mikroelementów i stymulujący wzrost włosów.

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:

Intensywnie odżywczy olejek do włosów Khadi z różą zwykle stosuje się przed myciem włosów.

Nałóż na dłoń 2 - 3 naciśnięcia pompki olejku i wmasuj we włosy na długości oraz w końcówki. Olejek możesz również nakładać przy
pomocy szczotki lub grzebienia. Zapewnią one równomierne pokrycie całej długości pasm.

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

Olejek do włosów stosuj dwa razy w tygodniu.

INGREDIENTS: Sesamum Indicum Seed Oil*, Cocos Nucifera Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Isoamyl Laurate, Simmondsia Chinensis
Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, Eclipta Alba Leaf Extract*, Murraya Koenigii Leaf
Extract, Moringa Oleifera Leaf Extract*, Centella Asiatica Leaf Extract*, Emblica Officinalis Fruit Extract*, Terminalia Chebula Fruit
Extract*, Terminalia Bellirica Fruit Extract*, Bacopa Monnieri Leaf Extract*, Trigonella Foenum-Gaecum Seed Extract*, Glycyrrhiza Glabra
Root Extract*, Lawsonia Inermis Leaf Extract*, Indigofera Tinctoria Leaf Extract*, Cedrus Atlantica Bark Extract, Cyperus Scariosus Root
Extract*, Rosa Damascena Flower Extract, Ficus Benghalensis Root Extract, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract*, Pelargonium
Graveolens Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Vetiveria Zizanoides Root Oil, Azadirachta Indica Seed Oil*, Lavandula Angustifolia Oil, Cananga
Odorata Flower Oil, Ocimum Sanctum Leaf Oil, Mentha Piperita Oil, Arnica Montana Flower Extract, Acacia Concinna Fruit Extract*,
Thymus Vulgaris Leaf Extract, Citral**, Geraniol**, Linalool**, Citronellol**, Limonene**, Benzyl Salicylate**, Farnesol**, Benzyl
Benzoate**, Eugenol**

* z kontrolowanych upraw organicznych
** składnik naturalnych olejków eterycznych
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