
Aloe vera
Προϊόντα περιποίησης μαλλιών

σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών
conditioner για όλους τους τύπους μαλλιών

σαμπουάν για βαμμένα και ξηρά μαλλιά
conditioner για βαμμένα και ξηρά μαλλιά

conditioner
200 ml | 6,95 €200 ml | 6,10 €

σαμπουάν



Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών
με Aloe vera, έλαιο κάνναβης και εκχύλισμα από επτά βότανα και άλατα από τη Νεκρά Θάλασσα
Περιέχει εκχύλισμα αλόης το οποίο προωθεί την υγιή ανάπτυξη των μαλλιών, βελτιώνει αισθητά την ποιότητά 
τους, τους δίνει όγκο και πανέμορφη λάμψη. Διεισδύει βαθιά στην υφή των μαλλιών, ενυδατώνοντας και 
αναζωογονώντας ταλαιπωρημένα και ξηρά άκρα των μαλλιών. Οι φυσικές ουσίες που περιέχονται στο έλαιο 
κάνναβης δίνουν δύναμη στα μαλλιά, τα θρέφουν αποτελεσματικά και τα προστατεύουν τέλεια από το στέγνωμα. 
Τα λιπαρά οξέα του ελαίου κάνναβης, παρόμοια με τα λιπαρά οξέα στο ανθρώπινο σώμα, ενυδατώνουν την 
επιδερμίδα του κεφαλιού, αποτρέπουν την ξηρότητα των μαλλιών και την δημιουργία πιτυρίδας. Το σαμπουάν 
περιέχει εκχύλισμα από επτά βότανα: πολυκόμπι, λευκή τσουκνίδα, βήχιο, τσουκνίδα, σημύδα, χαμομήλι και 
κολλιτσίδα για την βελτίωση της εμφάνισης και της ποιότητας των μαλλιών. Το αλάτι από τη Νεκρά Θάλασσα 
με υψηλή περιεκτικότητα σε απαραίτητα μέταλλα και ιχνοστοιχεία έχει θεραπευτικές και χαλαρωτικές ιδιότητες.

Conditioner για όλους τους τύπους μαλλιών
με αλόη και εκχύλισμα από επτά βότανα
Το εκχύλισμα Aloe vera έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τα μαλλιά σας, προωθεί την υγιή ανάπτυξή τους, 
βελτιώνει αισθητά την ποιότητά τους, τους δίνει όγκο και πανέμορφη λάμψη. Διεισδύει βαθιά στην υφή των 
μαλλιών, ενυδατώνοντας και αναζωογονώντας ταλαιπωρημένα και ξηρά άκρα των μαλλιών.Περιέχει εκχύλισμα 
από επτά βότανα:
• Το πολυκόμπι δυναμώνει τα μαλλιά, απολυμαίνει και θρέφει την επιδερμίδα, μειώνει τη δημιουργία της 

πιτυρίδας
• Η λευκή τσουκνίδα μειώνει την υπερβολική λιπαρότητα των μαλλιών και την πιτυρίδα
• To βήχιο βελτιώνει την κατάσταση της υγείας των μαλλιών, τα δυναμώνει και τους δίνει περισσότερη λάμψη
• Η τσουκνίδα (urtica dioica) ενισχύει τα μαλλιά και βοηθά στην καταπολέμηση της πιτυρίδας
• Η σημύδα χαρίζει στα μαλλιά λάμψη και υγιή όψη. Το εκχύλισμα είναι αποτελεσματικό κατά της πιτυρίδας, 

μειώνει την λιπαρότητα και μετά το λούσιμο τα μαλλιά σας παραμένουν απαλά και λαμπερά
• Το χαμομήλι έχει κατευναστική επίδραση στην επιδερμίδα του κεφαλιού, περιέχει την ουσία άλφα-bisabolol 

η οποία είναι αντισηπτική, αντι-φλεγμονώδης και αντι-μικροβιακή, αυξάνει επίσης την λάμψη των μαλλιών
• Η κολλιτσίδα ανέκαθεν χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των θυλάκων των τριχών και την θεραπεία των 

μαλλιών, περιέχει ουσίες που μειώνουν σημαντικά την τριχόπτωση και ανανεώνουν τις ρίζες των μαλλιών

Σαμπουάν για βαμμένα και ξηρά μαλλιά
με Aloe vera, έλαια κάνναβης, εκχύλισμα από έξι είδη φρούτων και άλατα από τη Νεκρά Θάλασσα
Περιέχει εκχύλισμα Aloe vera το οποίο προωθεί την υγιή ανάπτυξή τους, βελτιώνει αισθητά την ποιότητά τους, τους 
δίνει όγκο και πανέμορφη λάμψη. Διεισδύει βαθιά στην υφή των μαλλιών, ενυδατώνοντας και αναζωογονώντας 
ταλαιπωρημένα και ξηρά άκρα των μαλλιών. Οι φυσικές ουσίες που περιέχονται στο έλαιο κάνναβης δίνουν 
δύναμη στα μαλλιά, τα θρέφουν αποτελεσματικά και τα προστατεύουν από τη ξηρότητα. Τα λιπαρά οξέα του 
ελαίου κάνναβης, παρόμοια τα λιπαρά οξέα στο ανθρώπινο σώμα, ενυδατώνουν την επιδερμίδα του κεφαλιού, 
αποτρέπουν την ξηρότητα των μαλλιών και τη δημιουργία πιτυρίδας. Το έλαιο κάνναβης επαναφέρει την υγρασία 
του δέρματος και των μαλλιών που χάνουμε κάθε μέρα λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας, του ξηρού αέρα και των 
λάθος χρησιμοποιημένων σαπουνιών, σαμπουάν καλλυντικών απορρυπαντικών. Περιέχει εκχύλισμα από έξι 
φρούτα: λεμόνι, μήλο, ροδάκινο, μάνγκο, βερίκοκο και ακτινίδιο. Το αλάτι από τη Νεκρά Θάλασσα, με υψηλή 
περιεκτικότητα σε απαραίτητα μέταλλα και ιχνοστοιχεία έχει θεραπευτικά και χαλαρωτικά αποτελέσματα.

Conditioner για βαμμένα και ξηρά μαλλιά
Με Aloe vera με εκχύλισμα από έξι τύπους φρούτων
Το εκχύλισμα Aloe vera έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τα μαλλιά σας, προωθεί την υγιή ανάπτυξή τους, 
βελτιώνει αισθητά την ποιότητά τους, τους δίνει όγκο και πανέμορφη λάμψη. Διεισδύει βαθιά στην υφή των 
μαλλιών, ενυδατώνοντας και αναζωογονώντας τα ταλαιπωρημένα και ξηρά άκρα των μαλλιών. Προσφέρει 
φροντίδα στα βαμμένα, ξηρά ή ταλαιπωρημένα μαλλιά. Περιέχει εκχύλισμα από τα ακόλουθα έξι είδη φρούτων:
• το λεμόνι είναι ευεργετικό για την ανάπτυξη των μαλλιών
• το μήλο δίνει στα μαλλιά μία νέα ενέργεια, ενισχύει και προστατεύει τα μαλλιά ενάντια στο κρύο
• το ροδάκινο ανανεώνει, μαλακώνει και θρέφει την επιδερμίδα του κεφαλιού
• το μάνγκο αναβιώνει τα μαλλιά, τα αναζωογονεί και τους επιστρέφει τη φυσική ενυδάτωση και δύναμη, 

αφήνοντάς τα απαλά και δίνοντάς τους υγιή όψη
• το βερίκοκο είναι γνωστό για τις θρεπτικές του ιδιότητες, ενυδατώνει βαθιά το δέρμα, ανανεώνει την απαλότητα 

και την ελαστικότητα
• το ακτινίδιο δίνει στα μαλλιά απαλότητα, όγκο, ενυδάτωση και φυσική λάμψη

Οι περιεχόμενες σιλικόνες παρέχουν εξαιρετική προστασία για τα βαμμένα και τα ταλαιπωρημένα μαλλιά. 
Αυτά προορίζονται για την φροντίδα των σοβαρά ταλαιπωρημένων μαλλιών και ειδικά για την προστασία 
των άκρων τους. Οι σιλικόνες περιβάλλουν την τρίχα και την προφυλάσσουν. Αυτή η επικάλυψη προστατεύει 
την τρίχα από τη δημιουργία ψαλίδας, τη θερμότητα, τις μηχανικές βλάβες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Η 
επικάλυψη είναι μερικώς αδιαπέραστη από το νερό, εμποδίζοντας έτσι την απώλεια της φυσικής υγρασίας και 
αποτρέποντας το φριζάρισμα των μαλλιών σε υγρό καιρό.

Οι σιλικόνες που περιέχονται στο conditioner μαλλιών δίνουν στα μαλλιά υψηλή λάμψη και παρέχουν προστασία 
στη διάρκεια του στεγνώματος με πιστολάκι ή με ισιωτική πρέσσα μαλλιών. Οι σιλικόνες περιβάλλουν την τρίχα 
και την προφυλάσσουν. Αυτή η επικάλυψη προστατεύει την τρίχα από τη δημιουργία ψαλίδας, από τη θερμότητα, 
τις μηχανικές βλάβες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Η επικάλυψη είναι μερικώς αδιαπέραστη από το νερό, 
εμποδίζοντας έτσι την απώλεια της φυσικής υγρασίας της τρίχας και το φριζάρισμα των μαλλιών σε υγρό καιρό.


