
Aloe vera
Kozmetika za lase
Šampon za vse vrste las
Balzam za vse vrste las

Šampon za barvane in suhe lase
Balzam za barvane in suhe lase

Balzam
200 ml | 6,30 €200 ml | 5,6 €

Šampon



Šampon za vse vrste las
Z Aloe Vero, konopljinim oljem, izvlečki iz sedmih zelišč in soljo Mrtvega morja
Vsebuje izvleček Aloe vere, ki vzpodbuja zdravo rast las, bistveno izboljša kakovost las in zagotavlja volumen 
ter čudovit sijaj. Šampon prodre globoko v strukturo las, intenzivno vlaži in obnavlja poškodovane in razcepljene 
konice. Naravne snovi v konopljinem olju krepijo lase, jih učinkovito negujejo ter popolnoma preprečujejo izsu-
šitev. Maščobne kisline v konopljinem olju so podobne tistim v človeškem telesu in vlažijo lasišče, ščitijo lase 
pred izsušitvijo in preprečujejo prhljaj. Šampon vsebuje izvlečke iz sedmih zelišč – njivske preslice, bele koprive, 
navadnega lapuha, velike koprive, breze, kamilice in navadnega repinca – za boljšo kakovost in lepši izgled las. 
Sol Mrtvega morja vsebuje številne bistvene minerale in mikroelemente z zdravilnim in pomirjajočim učinkom.

Balzam za vse vrste las
Z Aloe Vero in izvlečki iz sedmih zelišč
Izvleček Aloe vere neguje vaše lase in s ključnim delovanjem podpira rast las, izboljša kakovost las in zagotavlja 
volumen in čudovit sijaj. Temeljito prodira v strukturo las, intenzivno vlaži in obnavlja poškodovane in razcepljene 
konice. Balzam vsebuje izvlečke iz sedmih zelišč :
•	 Njivska preslica krepi lase, dezinficira in neguje kožo ter zmanjša prhljaj
•	 Bela kopriva je ključnega pomena pri mastnih laseh, saj zmanjšuje odvečno maščobo in deluje proti nastanku 

prhljaja
•	 Navadni lapuh izboljšuje stanje las, zaradi česar so močnejši in jim zagotavlja dodaten sijaj
•	 Velika kopriva krepi lase in jim pomaga v boju proti prhljaju
•	 Breza spodbuja lesk in zdrav videz, se bori proti prhljaju ter zmanjšuje odvečne maščobe, kar naredi lase 

voljne in sijoče po pranju
•	 Kamilica pomirja lasišče in vsebuje antiseptično komponento alfa bisabolol, ki ima protivnetne in antimik-

robne značilnosti, ki vzpodbujajo lesk las
•	 Navadni repinec je starodavna zdravilna rastlina, s tradicionalno uporabo za krepitev lasnih korenin in zdravl-

jenje poškodovanih las. Vsebuje snovi, ki učinkovito preprečujejo izpadanje las in spodbujajo regeneracijo 
lasnih korenin.

Šampon za barvane in suhe lase
Z Aloe Vero, konopljinim oljem, izvlečki iz šestih plodov sadja in soljo Mrtvega morja
Vsebuje izvleček Aloe vere, ki vzpodbuja zdravo rast las, bistveno izboljša kakovost las in zagotavlja volumen 
ter čudovit sijaj. Šampon prodre globoko v strukturo las, intenzivno vlaži in obnavlja poškodovane in razcepl-
jene konice. Naravne snovi v konopljinem olju krepijo lase, jih učinkovito negujejo ter popolnoma preprečujejo 
izsušitev. Maščobne kisline v konopljinem olju so podobne tistim v človeškem telesu in vlažijo lasišče, ščitijo 
lase pred izsušitvijo in preprečujejo prhljaj. Konopljino olje vrača lasem in lasišču vlago, ki jo igubljamo vsak 
dan zaradi učinkov sonca, suhega zraka in nepravilne uporabe mila, šampona in ostale kozmetike. Šampon 
vsebuje izvlečke iz šestih plodov sadja – limona, jabolko, breskev, mango, marelica, kivi. Sol Mrtvega morja 
vsebuje številne bistvene minerale in mikroelemente z zdravilnim in pomirjajočim učinkom.

Balzam za barvane in suhe lase
Z Aloe Vero in izvlečki iz šestih plodov sadja
Izvleček Aloe vere neguje vaše lase in s ključnim delovanjem podpira rast las, izboljša kakovost las in zago-
tavlja volumen in čudovit sijaj. Temeljito prodira v strukturo las, intenzivno vlaži in obnavlja poškodovane 
in razcepljene konice. Zelo učinkovit je pri obnavljanju sijaja barv ter zdravljenju suhih in poškodovanih las. 
Vsebuje izvlečke iz plodov sadja:
•	 Limona vzpodbuja rast las
•	 Jabolko daje lasem energijo, jih krepi in ščiti v hladnem vremenu
•	 Breskev poživlja, mehča in neguje lasišče
•	 Mango regenerira lase, obnavlja naravno moč in vlaži, ob tem pa naredi lase svilnato mehke in zdrave
•	 Marelica je znana po svojih hranilnih učinkih, globoko vlaži kožo in obnavlja mehkobo in elastičnost las
•	 Kivi naredi lase gladke in jim daje volumen, hidratacijo in naravni sijaj

Silikoni, ki jih vsebuje balzam, dajejo lasem sijaj in zaščito med sušenjem in ravnanjem. Ustvarijo zaščit-
ni sloj, ki zaobjame zunanjo strukturo las. Sloj ščiti pred razcepljenimi konicami, toploto in mehanskimi 
poškodbami ter UV sevanjem. Silikonski sloj je delno vodoodporen, preprečuje izgubo vlage in vozlanje las v 
vlažnem vremenu.

Silikoni, ki jih vsebuje balzam, dajejo lasem sijaj in zaščito med sušenjem in ravnanjem. Ustvarijo zaščit-
ni sloj, ki zaobjame zunanjo strukturo las. Sloj ščiti pred razcepljenimi konicami, toploto in mehanskimi 
poškodbami ter UV sevanjem. Silikonski sloj je delno vodoodporen, preprečuje izgubo vlage in vozlanje las v 
vlažnem vremenu.


