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Regenerum Regeneracyjny szampon do włosów 150 ml
 

Cena: 18,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Odbudowująca moc hydrolizatu keratyny w połączeniu z prowitaminą B5 o działaniu wzmacniającym. Nawet do bardzo zniszczonych
włosów.

Regenerum regeneracyjny szampon do włosów skutecznie wzmacnia oraz wygładza włosy, przywracając im zdrowy wygląd i ułatwiając
rozczesywanie
Zawarty w szamponie hydrolizat keratyny wspomaga odbudowę najbardziej zniszczonych powierzchni włosów, zapobiega ich splątaniu.
Prowitamina B5 długotrwale wzmacnia i zapobiega rozdwajaniu, a wyciąg z aloesu zapewnia włosom i skórze głowy odpowiednie
nawilżenie i odżywienie. Obecny w składzie kompleks z brązowych alg (Cystoseira compressa) zwiększa odporność włosów na działanie
wysokiej temperatury, a także czynników zewnętrznych i substancji chemicznych. Dzięki specjalnemu mechanizmowi osadzenia
kompleksu, składnik aktywny na długo zostaje zamknięty w łodydze włosa, gdzie intensywnie regeneruje włókna keratynowe,
poprawiając naturalny wygląd i zwiększając połysk włosów.
Regenerum regeneracyjny szampon do włosów pielęgnuje włosy od korzenia aż po samą końcówkę, jednocześnie odżywiając i
nawilżając skórę głowy.

Przebadany dermatologicznie.

Składniki
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, PEG-4 Rapeseedamide, Amodimethicone/ Trideceth-12/
Phenoxyethanol/ Cetrimonium Chloride, Glycerin/ Zea Mays Starch/ Cystoseira Compressa Extract/ Benzyl Alcohol, Aloe Barbadensis
Leaf Juice, Panthenol, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin, PEG-120 Methyl Glucose Trioleate/ Propylene Glycol,
Phenoxyethanol/Hydrolyzed Keratin, PEG-120 Methyl Glucose Trioleate/ Propylene Glycol, Phenoxyethanol/Ethylhexylglycerin, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Polyquaternium-10, Citric Acid

Dawkowanie
Sposób użycia: Regenerum regeneracyjny szampon do włosów może być stosowany w zależności od indywidualnych potrzeb: nawet
codziennie przez cały rok lub okresowo jako kuracja.
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Niewielką ilość szamponu nanieść na mokre włosy. Delikatnie wmasować w skórę głowy. Dokładnie spłukać. Najlepsze efekty można
uzyskać stosując razem z Regenerum regeneracyjnym serum do włosów.
Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast spłukać wodą. Nie stosować po upływie terminu
trwałości.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Producent
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Więcej informacji na: www.regenerum.pl
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