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BIELENDA 100% PURE
VEGAN - WEGAŃSKA MASKA
DO WŁOSÓW - WŁOSY
FARBOWANE 125ML
Cena

16,10 zł

Cena poprzednia

26,20 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

5902169039424

Kod EAN

5902169039424

Producent

Bielenda

Opis produktu
BIELENDA 100% PURE VEGAN - WEGAŃSKA MASKA DO WŁOSÓW - WŁOSY FARBOWANE 125ML
Wegańska maska do włosów farbowanych, suchych, łamliwych i pozbawionych blasku.
Działanie:
Zawiera to, co niezbędne dla efektywnej pielęgnacji i najlepsze dla twoich włosów
100% aktywnych składników wegańskich:
mleczko migdałowe – ma silne właściwości kondycjonujące; nawilża i odżywia, odczuwalnie wygładza, ułatwia
rozczesywanie.
ekstrakt z borówki amerykańskiej – o działaniu wzmacniającym, nawilżającym i wygładzającym.
ekstrakt z zielonej herbaty – pomaga odbudować zniszczone włosy oraz zapobiega rozdwajaniu się końcówek.
Efekt: Botaniczna formuła bogata w roślinne składniki aktywne doskonale troszczy się o Twoje włosy i ich kolor, przywracając
blask, połysk i poprawiając ich kondycję aż po same końce. Wzmacniająca formuła o działaniu pielęgnującym, regeneruje,
nawilża, odczuwalnie zmiękcza, wygładza i uelastycznia włosy. Maska sprawia, że włosy odzyskują blask i świeżość koloru, są
puszyste i łatwo się rozczesują bez efektu elektryzowania.
Stosowanie: Maskę wmasuj w wilgotne, osuszone ręcznikiem włosy. Po ok. 3 minutach dokładnie spłucz letnią wodą. Stosuj
1 – 2 razy w tygodniu w zależności od potrzeb. W przypadku dostania się do oczu, natychmiast przepłucz je wodą. Dla
kompleksowej pielęgnacji stosuj także pozostałe produkty z linii 100% PURE VEGAN.
Skład: Aqua (Water), Stearyl Alcohol,Betaine,Propanediol,Brassicamidopropyl Dimethylamine,Panthenol, CocoCaprylate/Caprate,Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Seed Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond)
Oil,Vaccinium Corymbosum (Blueberry) Seed Oil,Vaccinium Corymbosum (Blueberry) Fruit Extract,Camellia Sinensis (Green
Tea) Leaf Water,Tocopheryl Acetate, Niacinamide,Glycerin,Glycine Soja (Soybean) Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed
Oil,Hydroxyethylcellulose,Polyquaternium-48,Lactic Acid,Citric Acid,Polyquaternium-10,Tocopherol,BetaSitosterol, Squalene,Ascorbyl Palmitate,Disodium Phosphate, Sodium Phosphate, Sodium Benzoate,Potassium
Sorbate, Polysorbate 60, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Benzyl Alcohol, Linalool, Citronellol.
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