Козметика

Алое Вера за коса
Шампоан за всеки тип коса
Балсам за всeки тип коса
Шампоан за боядисвана и суха коса
Балсам за боядисвана и суха коса

Шампоан
200 мл | 11, 20 лв.

Балсам
200 мл | 12,60 лв.

Шампоан за всеки тип коса

С алое вера, масло от коноп, екстракти от седем билки и соли от Мъртво море
Екстрактът от алое вера стимулира здравословния растеж на косата, значително подобрява състоянието на косъма
и придава обем и красив блясък. Този шампоан прониква дълбоко в структурата на косъма, дълбоко хидратира и
регенерира увредените и цъфнали краища. Натуралните съставки в конопеното масло укрепват косъма, ефективно
го подхранват и напълно го предпазват от изсушаване. Мастните киселини в конопеното масло, са подобни на тези,
които се намират в човешкото тяло това позволява да хидратират кожата на главата, да я защитават от изсушаване
и да предотвратяват появата на пърхот. Шампоанът съдържа екстракти от седем билки - полски хвощ, бяла коприва,
подбел, коприва, бяла бреза, лайка, и репей – Те за здравословното състояние и добрия външен вид на косата.. Солите
от Мъртво море съдържат много важни минерали и микроелементи с лечебен и успокояващ ефект.

Балсам за всеки тип коса

С алое вера и екстракти от седем билки
Екстрактът от алое вера, с неговото благотворно действие, подхранва косата, осигурява и здравословен растеж,
видимо подобрява нейното състояние, придава и обем и изящен блясък.. Балсамът съдържа екстракти от седем билки:
•
•
•
•
•

Полски хвощ - укрепва косата, дезинфекцира и подхранва кожата на главата. Намалява пърхота
Бяла коприва - полезна за мазна коса. Намалява омазняването и се бори с образуването на пърхот
Подбел - подобрява състоянието на косата, прави я по-силна и и придава блясък
Коприва - укрепва косата и подпомага борбата с пърхота
Бяла бреза - придава блясък и здрав вид. Бори се с пърхота и намалява излишното омазняване, оставяйки
косата блестяща и еластична след измиване
• Лайка - успокоява кожата на главата. Съдържащата се в нея съставка алфа бизаболол има противо
възпалително и антимикробно действие. Подобрява блясъка на косъма
• Репей - той е древно лечебно растение, което традиционно се използва за укрепване на корените на косата
и за лечение на изтощена коса. Той съдържа вещества, които ефективно предотвратяват загубата на коса и
регенерират корена на косъма.
Силикони - съдържащите се в балсама силикони придават на косата блясък и осигуряват висока защита по време на
сушене и изправяне. Силиконите покриват и изолират външно структурата на косъма. Този защитен слой предпазва
косата от цъфтежи, топлинни и механични увреждания и UV радиация. Силиконовото покритие на косъма го прави
частично водоустойчив, което предотвратява загубата на влага, а също така и заплитането при влажно време.

Шампоан за боядисана и суха коса

С алое вера, масло от коноп, екстракти от шест плода, и соли от Мъртво море
Екстрактът от алое вера стимулира здравословния растеж на косата, значително подобрява състоянието на косъма и
придава обем и красив блясък. Този шампоан прониква дълбоко в структурата на косъма, дълбоко хидратира и регенерира
увредените и цъфнали крайща. Натуралните съставки в конопеното масло укрепват косъма, ефективно го подхранват и
напълно го предпазват от изсушаване. Мастните киселини в конопеното масло, са подобни на тези, които се намират в
човешкото тяло и това позволява да хидратират кожата на главата, да я защитават от изсушаване и да предотвратяват
появата на пърхот. Конопеното масло възстановява косата и скалпа.Задържа влагата, която ние губим всеки ден
вследствие на въздействието на слънчевите лъчи, сушенето,неправилно използваните и некачествени шампоани и други
козметични средства. Този шампоан съдържа екстракти от шест плода: лимон, ябълка, праскова, манго, кайсия и киви.
Солите от Мъртво море съдържат много важни минерали и микроелементи с лечебен и успокояващ ефект.

Балсам за боядисвана и суха коса
С алое вера и екстракт от шест плода

Екстрактът от алое вера стимулира здравословния растеж на косата, значително подобрява състоянието на
косъма и придава обем и изящен блясък. Балсамът прониква дълбоко в структурата на косъма, хидратира я
и регенерира увредените и цъфтящи крайща Той е много ефективен при третирана, боядисвана коси, суха и
изтощена коса. Той съдържа екстракти от следните шест плода:
• Лимон - стимулира растежа на косата
• Ябълка - енергизира и укрепва косата, защитава я от студа.Праскова - съживява, омекотавя и подхранва
кожата на главата
• Манго - съживява и възстановява косата. Възстановява нейната естествена хидратация и сила, като
• оставя косата копринено мека и здрава.
• Кайсия - известна със своя подхранващ ефект, тя дълбоко хидратира кожата и възстановява мекотата и
еластичността на косъма
• Киви - прави косата гладка и обемна, увеличава хидратацията и придава естествен блясък
Силикони - съдържащите се в балсама силикони придават на косата блясък и осигуряват висока защита
по време на сушене и изправяне. Силиконите покриват и изолират външно структурата на косъма.
Този защитен слой предпазва косата от цъфтежи, топлинни и механични увреждания и UV радиация.
Силиконовото покритие на косъма го прави частично водоустойчив, което предотвратява загубата на влага,
а също така и заплитането при влажно време.

