Leganza Přirodní Kosmetika Šampon proti lupům a Voňavá svíčka

Leganza Šampon, Dárky na Valentýna, šampon proti lupům

Kosmetika, kterou si zamilujete!
Hodnocení: Nehodnoceno
Modifikátor
Cena
variant cen

Základní cena s DPH559 Kč
Prodejní cena447 Kč

Dotaz na produkt
VýrobceRosaimpex
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Popis
Přírodní

kosmetika, je to nejlepší, co můžete dopřát.

Sada obsahuje:
Leganza Šampon proti lupům 200 ml
bez sulfátů a parabenů
Obnovující šampon bez sulfátů a parabenů pro zdravou pokožku hlavy bez lupů.
Pyrithion zinku a Přírodní jíl - Aktivně napomáháj předcházet tvorbě lupů
Pyrithion zinečnatý (Pyrithione zinc, Pyrithion zinku) je antibakteriální a fungicidní aktivní látka objevená ve
třicátých letech minulého století. Již od té doby se používá k léčbě vlasové pokožky nejen při seberoické
dermatitidě, ale také při ekzémech, mykóze či lupénce (psoriáza). Díky svým výborným antimykotickým účinkům je
běžně obsažený v šampónech proti lupům. Kosmetika s obsahem Pyrithionu zinku o je dnes již běžně dostupná i bez
lékařského předpisu.

Účinky:
šetrně odstraňuje lupy
předchází vzniku lupů
perfektně čistí vlasy a pokožku hlavy
svěží pocit z čerstvě umytých vlasů
zklidňuje podrážděnou pokožku hlavy

Složení:
pyrithion zinku – účinně odstraňuje lupy
výtažek z Jíl napomáhá předcházet tvorbě lupů a je vhodný pro mastné vlasy.
zklidňuje pokožku hlavy

Typ vlasů:
Přípravek je určen především pro vlasy zasažené lupy.

Jak aplikovat:
Malé množství šamponu aplikujte rovnoměrně na mokré vlasy. Jemně vmasírujte a poté důkladně opláchněte vlažnou
vodou. V případě potřeby proces opakujte. Přípravek je vhodný na denní použití. V případě zasažení očí je
důkladně vypláchněte čistou vodou.

Voňavá svíčka ´Vanille´ svička je vyrobena ručně
Řekněte někomu, že vám na něm záleží, že ho máte rád (a)... Tato krásná svíčka s růžy je na to stvořená.
Voní vanilkou a obrázek na svíčce je do detailů propracovaný.
RUČNĚ vyráběná a malována SVÍČKA VYSOKÉ KVALITY. Tato opravdu ŘEMESLNĚ a S LÁSKOU zhotovována svíčka je
perfektním dárkem!
Každý z nás má rád klidný hořící plamínek svíčky. Navíc, když je svíčka i nápaditého designu, dlouho vydrží cca 40 hod., obdarovanému udělá určitě radost.

Dárky na Valentýna

