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E-FIORE Żel Szampon do
mycia hipoalergiczny 250ml
Cena

25,08 zł

Opis produktu
Szampon do mycia ciała i włosów HIPOALERGICZNY z aloesem i shea bezzapachowy 250ml

Łagodny produkt do mycia
Bez SLS, SLES, silkonów, parabenów,
Organiczny, hipoalergiczny żel do ciała z przeznaczeniem do skóry nadwrażliwej i delikatnych włosów.
Żel delikatnie oczyszcza i nie podrażnia skóry. Jest bezzapachowy. Przeznaczony szczególnie dla alergików, bezpieczny nawet dla najmłodszych, niemowląt i dzieci .
Żel stworzony dla tych, które cenią sobie prawdziwie, naturalne kosmetyki .

W jego składzie nie ma SLS, SLES-ów, silikonów, parabenów i EDTA.
Produkt polecany szczególnie do skóry bardzo wrażliwej, uczulonej na zapachy, konserwanty. Bezpieczny dla całej rodziny, do codziennego stosowania.

Składniki żelu:
Afrykańskie Masło shea - wygładza, odżywia i regeneruje skórę, ciało pozostawia gładkie, bez efektu ściągnięcia, dodaje skórze jedwabistej miękkości, najbardziej odżywcze masełko
na świecie, bezpieczne dla wrażliwej cery, również najmłodszych, zalecane do pielęgnacji atopowców, leczenia łuszczycy i podrażnień

d-Panthenol - łagodny składnik kremów, mleczek, produktów dla dzieci jest niezwykle cennym surowcem w kondycjonowaniu skóry i włosów. To prowitamina B5, która ma właściwości
higroskopijne (może gromadzić wodę) powodując zwiększenie nawilżania skóry. D-panthenol jest wchłaniany przez włosy przez co nabierają połysku, są gładsze i wyglądają na zdrowsze.

Aloes - ma olbrzymie działanie kojące i nawilżające, delikatny, hipoalergiczny surowiec, doskonały do pielęgnacji wrażliwej skóry. Zawiera ponad 200 aktywnych substancji, które nadają mu
wyjątkowe właściwości pielęgnacyjne i lecznicze. Są to między innymi witaminy, aminokwasy, enzymy, polisacharydy, minerały i kwasy tłuszczowe, które regenerują, odżywiają, wzmacniają
skórę głowy i włosy

Kwas mlekowy - ma właściwości nawilżające oraz anybakteryjne, skutecznie odbudowuje pH skóry, przywraca jego naturalny, fizjologiczny odczyn. Pełni bowiem rolę regulatora pH. Kwas
mlekowy wykazuje również silnie działanie przeciwstarzeniowe i wygładzające

Żel dobrze sie pieni, pomimo łagodnych składników, dobrze oczyszcza włosy. Ma kremową, przyjemną konsystencję. Jest wydajny.
Przy zastosowaniu na bardzo suche włosy, zalecamy po myciu użycie naszej maski: MASŁO SHEA I OLEJE
Poj. 250ml

Skład
aqua, sodium coco-sulfate, cocamidopropyl betaine, d-panthenol, butyrospermum parkii buter, aloe vera, lactic acid,
decyl glucoside, glycerin, capryryl/capryl glucoside, lauryl glucoside, citric acid, sodium benzoate, glyceryl oleate, coco
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glucoside, levulinic acid, glycol distearate, sodium levulinate, laureth - 4, sodium phytate, dehydroacetic acid, benzyl
alkohol
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