Індійська маска для волосся «Хна і Алое Вера» Chandi
Натуральна маска з екстрактами хни та алое вера для сухого та
пошкодженого волосся. Маска зволожує та живить волосся і шкіру голови.
Цілющі екстракти трав покращують
кровообіг, сприяють регенерації шкіри, стимулюють ріст волосся, роблять
його сильним та блискучим.
Екстракт хни додає об’єму та робить волосся густішим. Алое вера інтенсивно
зволожує шкіру голови та зміцнює волосяні цибулини.
Регулярне використання маски сприяє відновленню пошкодженого та
ламкого волосся.
Максимально м'який склад: не містить SLS, парабенів, штучних барвників,
тваринних жирів.
Спосіб застосування: нанести маску на чисте вологе волосся, тримати 15-30
хвилин, змити водою. Використовувати 1-2 рази на тиждень.
Склад: вода, цетиловий спирт (природного походження), гліцерин,
стеариловий спирт (природного походження), мигдальна олія, бджолиний
віск, олія зародків пшениці, РСА натрію, екстракт алое вера, екстракт хни,
екстракт гібіскусу, екстракт шикакаї, стеаринова кислота (природного
походження), гліцерил каприлат, гідролізований соєвий протеїн,
гідролізований мигдальний протеїн, гідролізований пшеничний протеїн,
екстракт лимону, акваксил, олія виноградних кісточок, олія жожоба,
провітамін В5, екстракт лакриці, вітамін Е, олія насіння моркви,
гідроксиетилцелюлоза, парфум, етилендіамінтетроцтова кислота,
бензиловий спирт, натуральний барвник, хлорид цетримонію, лимонна
кислота, бензоат натрію, сорбат калію.
Об’єм: 250 мл.

Індійська маска для волосся «Зелений чай і Жасмин»
Chandi
Натуральна маска з екстрактами жасмину та зеленого чаю для нормального
волосся.
Маска активно зволожує волосся і шкіру голови. Цілющі екстракти трав
покращують
кровообіг, стимулюють ріст волосся, роблять його сильним та об’ємним.
Екстракт жасмину ніжно доглядає за чутливою та подразненою шкірою,
знімає запалення. Зелений чай – відомий природний кондиціонер, що також
має антибактеріальний ефект та захищає від появи лупи.
Регулярне використання маски зробить волосся слухняним і доглянутим, та
подарує здоровий блиск.
Максимально м'який склад: не містить SLS, парабенів, штучних барвників,
тваринних жирів.
Спосіб застосування: нанести маску на чисте вологе волосся, тримати 15-30
хвилин, змити водою. Використовувати 1-2 рази на тиждень.
Склад: вода, цетиловий спирт (природного походження), гліцерин,
стеариловий спирт (природного походження), мигдальна олія, РСА натрію,
бджолиний віск, олія зародків пшениці, екстракт алое вера, екстракт
зеленого чаю, екстракт шикакаї, стеаринова кислота (природного
походження), гліцерил каприлат, гідролізований соєвий протеїн,
гідролізований мигдальний протеїн, гідролізований пшеничний протеїн, олія

виноградних кісточок, олія жожоба, провітамін В5, акваксил, екстракт могри,
екстракт лимону, екстракт ашвагандхи, вітамін Е, екстракт інжиру,
гідроксиетилцелюлоза, олія насіння моркви, парфум,етилендіамінтетраоцтова кислота, натуральний барвник, бензиловий спирт, хлорид
цетримонію, лимонна кислота, олія жасмину, бензоат натрію, сорбат калію.
Об’єм: 250 мл.

