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BABUSZKA AGAFIA MASKA DO WŁOSÓW DROŻDŻOWA
300ml
 

Cena: 16,60 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24H

Marki Dermo AGAFIA

Opis produktu
 

MASKA BABCI AGAFII -WZROST WŁOSÓW 300ml
ZADZIWIAJĄCE EFEKTY JUŻ PO 2 TYGODNIACH KURACJI

SKŁADNIKI:Piwne drożdże: naturalne źródło pełnowartościowego białka, witamin i mikroelementów. Wnikają w strukturę włosów,
wzmacniają ich metabolizm, przyśpieszając przy tym ich wzrost. Olej z kiełków pszenicy: działa regenerująco na włosy hamując ich
wypadanie. Przechowywać w temperaturze: od +5 °C do +25°C
Sposób użycia: Rozprowadzić równomiernie maskę na czystych i wilgotnych włosach i skórze głowy (najlepiej zastosować szampon
również z Receptur Babuszki Agafii). Po 1-2 minutach zmyć ciepłą wodą.

Skład INCI: Aqua with infusions of: Yeast Extract, Betula Alba Juice; enriched by extracts: Inula Helenium Extract, Arctostaphylos Uva
Ursi Extract, Silybum Marianum Extract, Cetrimonium Chloride, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Guar Gum; cold pressed oils: Triticum
Vulgare Germ Oil, Ribes Aureum Seed Oil, Pinus Sibirica Cone Oil, Rosa Canina Friut Oil, Ascorbic Acid, Panthenol, Glucosamine, Citric
Acid, Parfum, Benzoic Acid, Sorbic Acid.

Od czasów starożytnych, ludzie korzystają z darów natury, ale receptury znane były tylko wtajemniczonym, ta wiedza to prawdziwe
bogactwo! Syberyjska zielarka Agafia Ermakova od dzieciństwa wiedziała ";każde zioło leczy kłopoty";. Receptury lekarskie odziedziczyła
od swojej matki i babci - a następnie te tajemnice natury są przekazywane z pokolenia na pokolenie. To przepis na wiele lat, a zioła
posiadają wyjątkowe właściwości lecznicze i czasami przekraczają osiągnięcia współczesnej kosmetologii. Dlatego stworzona została
linia kosmetyków opartych na wypróbowanych recepturach syberyjskiej zielarki. Przeprowadzone zostały niezbędne badania, receptury
zostały sprawdzone, i wybrane najbardziej przydatne i skuteczne. To one były bazą do stworzenia kosmetyków. Co wyróżnia cykl
";Receptury Babuszki Agafii"; od innych produktów dostępnych na rynkua
Produkty są pierwszymi kosmetykami organicznymi na rynku rosyjskim, czego potwierdzeniem jest znak ICEA na opakowaniu.
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W procesie produkcji używane są ekstrakty organiczne i oleje, nadzór nad tym sprawuje stowarzyszenia ECOCERT.
Preparatów do nowych produktów są stale rozwijane, nie posiadają SLS, parabenów, silikonów, syntetycznych substancji zapachowych,
olei mineralnych, szkodliwych produktów petrochemicznych.
Wykorzystane naturalne surowce roślinne, które pochodzą z ekologicznie czystych terenów Syberii i regionu Bajkału.
Korzeń Soap (korzeń myjący - korzeń mydlnicy lekarskiej) jest to naturalna i delikatna baza myjąca, która tworzy bogatą pianę w
szamponach i płynach do kąpieli
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