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JANTAR MEDICA Zestaw do włosów zniszczonych
(szampon 330 ml, mgiełka 200 ml, serum 30 ml)
 

Cena: 29,60 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 330 ml (+ 200 ml + 30 ml)

Postać -

Producent INSTYTUT DERMOKOSMETYKÓW
IDEEPHARM SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Zestaw Jantar Medica to linia kosmetyków do pielęgnacji włosów o zaawansowanej formule, opartej na unikalnych właściwościach
bursztynu i cenionych, wyselekcjonowanych składnikach aktywnych.
Kosmetyki Jantar Medica do włosów zniszczonych zapewniają kompleksową pielęgnację włosów wymagających intensywnej
regeneracji i odbudowy. Efekty widoczne już od pierwszego zastosowania.

Szampon do włosów zniszczonych Jantar Medica to produkt, który poprawia kondycję włosów już od pierwszego zastosowania. Jego
zaawansowana formuła oparta jest na długiej tradycji wykorzystywania unikalnych właściwości bursztynu.

Szampon przeznaczony do pielęgnacji włosów zniszczonych, osłabionych i wymagających regeneracji.

Stosowanie szamponu sprawia, że włosy stają się gładkie, miękkie, sprężyste, podatne na układanie, mocne, zregenerowane i łatwe do
rozczesania.

Składniki aktywne:
bursztyn - pielęgnuje, wzmacnia, odżywia włosy
biotyna - przywraca włosom połysk i elastyczność
arginina - pobudza wzrost włosów
niacynamid - poprawia kondycję włosów, ogranicza ich wypadanie
keratyna - odbudowuje strukturę włosów

0% oleju parafinowego, alkoholu etylowego, barwników, bha

Sposób użycia:
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Niewielką ilość szamponu nanieść na mokre włosy, masować do uzyskania piany, spłukać.

Pojemność: 330 ml

Mgiełka do włosów zniszczonych Jantar Medica to produkt o zaawansowanej formuła, opartej na długiej tradycji wykorzystywania
unikalnych właściwości bursztynu. 

Produkt pozostawia odżywione i nawilżone włosy od pierwszego zastosowania. Staja się one mocniejsze, bardziej odporne na
uszkodzenia, zregenerowane od nasady aż po końce, gładkie, lśniące, mniej podatne na łamanie i rozdwajanie oraz łatwe do rozczesania.

Składniki aktywne:
bursztyn - pielęgnuje, chroni, odżywia
biotyna - przywraca włosom połysk i elastyczność
arginina - pobudza wzrost włosów
niacynamid - poprawia kondycję włosów, ogranicza ich wypadanie 
proteiny - wygładza i nadaje miękkość
keratyna - odbudowuje strukturę włosów

0% alkoholu etylowego, oleju parafinowego, barwników

Sposób użycia:
Spryskać suche lub wilgotne włosy. Nie spłukiwać. Nie rozpylać w kierunku oczu.

Pojemność: 200 ml

Serum do włosów zniszczonych Jantar Medica to produkt o zaawansowanej formuła, opartej na długiej tradycji wykorzystywania
unikalnych właściwości bursztynu, wskazany do stosowania w przypadku włosów łamliwych, zniszczonych i wymagających regeneracji.

Stosowanie serum sprawia, że włosy stają się gładkie, lśniące, elastyczne, sprężyste, wzmocnione, zdrowo wyglądające i łatwe w
rozczesywaniu.

Składniki aktywne:
bursztyn - pielęgnuje, chroni, odżywia
arginina - pobudza wzrost włosów
niacynamid - poprawia kondycję włosów, ogranicza ich wypadanie 
biotyna - przywraca włosom połysk i elastyczność
keratyna - odbudowuje strukturę włosów

0% alkoholu etylowego, oleju parafinowego, barwników

Sposób użycia:
Na umyte, wilgotne włosy nanieść niewielką ilość serum. Pozostawić na 5 minut i spłukać

Pojemność: 30 ml
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