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Odżywki do włosów o średniej porowatości Proteinowa
Zielona Herbata 100ml + Emolientowy Irys 100ml +
Nawilżający Bez 100ml
 

Cena: 41,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Anwen

Opis produktu
 

Wegańska odżywka Proteinowa Zielona Herbata w swoim składzie zawiera odpowiednią kompozycję protein pochodzenia roślinnego: z
zielonego groszku, z warzyw oraz kationizowane proteiny pszenicy, które ze względu na swoją budowę zostały optymalnie dopasowane
do potrzeb średnioporowatych włosów*. Proteiny odbudują ubytki w strukturze włosów i sprawią, że staną się one bardziej gładkie,
lejące i błyszczące. Bogaty w polifenole ekstrakt z zielonej herbaty pomoże chronić włosy przed zanieczyszczeniami środowiska, a jej
świeży zapach umili Ci włosowe SPA.

Odżywka Emolientowy Irys zawiera aż 5 olei: brokułowy, który działa jak naturalny silikon, macadamia, moringa, tsubaki i z pestek śliwki.
Bogate w odpowiednie kwasy tłuszczowe oleje zostały optymalnie dopasowane do potrzeb średnioporowatych włosów*. Moc
emolientów sprawi, że Twoje włosy staną się bardziej gładkie, błyszczące i elastyczne. Przyjemny zapach irysa umili Ci włosowe SPA.

Odżywka Nawilżający Bez zawiera aż 5 substancji, które mają zdolność wiązania i utrzymywania wody wewnątrz włosa. Naturalny
składnik pochodzenia roślinnego – Pentavitin zapewnia włosom głębokie i długotrwałe (nawet do 72 godzin) nawilżenie oraz Hyaloveil-
P®, który wbudowuje się w strukturę włosa intensywnie i długotrwale go nawilżając. Efekt nawilżenia wspomagają bogaty w witaminy i
minerały sok z aloesu oraz gliceryna i mocznik. Nanocząsteczkowy ekstrakt z cebuli wnika głęboko do wnętrza włosów i odbudowuje je,
a skrobia ziemniaczana wygładza i dodatkowo pielęgnuje. Siła humektantów zawartych w odżywce sprawia, że włosy stają się dobrze
nawilżone, a przez to bardziej błyszczące, gładkie i sprężyste.

Sposób użycia: Aby zachować równowagę PEH stosuj odżywkę Proteinową raz w tygodniu (lub co 3-4 mycia), Nawilżającą 1-2 razy w
tygodniu (lub co 2-3 mycia), a Emolientową w pozostałe dni. Zrezygnuj z aplikacji odżywki Nawilżający Bez, gdy wilgotność powietrza
jest bardzo wysoka lub stosuj ją w takie dni przed myciem (np. jako podkład podczas olejowania włosów). Odżywkę Emoleintową
możesz nakładać również po spłukaniu z włosów odżywki Proteinowej lub Nawilżającej, aby lepiej zabezpieczyć włosy przed utratą
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składników aktywnych dostarczonych w pielęgnacji i wygładzić włosy.
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