Індійський спрей для волосся «Мигдаль і Сандал» Chandi
Натуральний спрей для волосся Chandi з мигдальною та сандаловою оліями.
Рекомендований для сухого та пошкодженого волосся.
Сандал стимулює приток крові до шкіри голови та сприяє живленню волосяних
фолікулів.
Олія сандалу – природний догляд за сухим, тонким, пошкодженим волоссям та
відмінний засіб для боротьби з проблемою випадіння волосся. Мигдальна олія
зволожує волосся і шкіру голови та інтенсивно стимулює ріст волосся. Регулярне
використання спрею попереджає появу посічених кінчиків.
Спосіб застосування: нанести спрей на шкіру голови, кілька хвилин помасажувати,
та розподілити по всій довжині волосся. Рекомендується наносити спрей на чисте
вологе або сухе волосся. Підходить для щоденного використання.
Склад: очищена вода, гліцерин, екстракт алое вера ,пропілен гліколь, акваксил,
екстракт лотоса, децим глюкозид, екстракт троянди, мигдальна олія, лакриця,
екстракт амли, екстракт брахмі, екстракт німу, екстракт календули, екстракт
брінгараджу, екстракт пажитника, сандалова олія, метилізотиазолінон,
етилендиамінтетраоцтова кислота, куркума, бензоат натрію, сорбат калію.
Об’єм: 100мл.

Індійський спрей для волосся «Мигдаль і Сандал» Chandi з
УФ-фільтром
Натуральний спрей для волосся «Chandi» з мигдальною та сандаловою оліями.
Рекомендований для сухого та пошкодженого волосся.
Сандал стимулює приток крові до шкіри голови та сприяє живленню волосяних
фолікулів.
Олія сандалу – природний догляд за сухим, тонким, пошкодженим волоссям та
відмінний засіб для боротьби з проблемою випадіння волосся. Мигдальна олія
зволожує волосся і шкіру голови та інтенсивно стимулює ріст волосся. Регулярне
використання спрею попереджає появу посічених кінчиків.
Спрей додатково збагачений сонцезахисним комплексом, що забезпечує
оптимальний захист волосся та шкіри голови від шкідливого впливу ультрафіолету.
Спосіб застосування: нанести спрей на шкіру голови, кілька хвилин помасажувати,
та розподілити по всій довжині волосся. Рекомендується наносити спрей на чисте
вологе або сухе волосся. Підходить для щоденного використання та захисту від
сонячних променів.
Склад: очищена вода, гліцерин, сонцезахисний комплекс (етилгексилметокси циннамат, октокрилен, октил саліцилат, бутилметоксидибензоілметан,
бензофенон-3), пропілен гліколь, екстракт алое вера, екстракт лотоса, акваксил,
децим глюкозид, лакриця, екстракт амли, екстракт троянди, мигдальна олія,
екстракт німу, екстракт календули, екстракт брахмі, олія морквяного насіння,
екстракт брінгараджу, екстракт пажитника, сандалова олія, метилізотиазолінон,
етилендиамінтетраоцтова кислота, бензоат натрію, сорбат калію, куркума.
Об’єм: 100мл.

Індійський спрей для волосся «Чайне дерево, Нім і Кокос»
Chandi
Натуральний спрей для волосся «Chandi» з екстрактом чайного дерева, німу та
кокосовою олією. Рекомендований для чутливої шкіри голови, схильної до появи
лупи.
Екстракт чайного дерева зволожує та освіжає шкіру голови. Нім має антисептичну
та протизапальну дію, заспокоює подразнення. Екстракт німу попереджає появу
лупи та допомагає в боротьбі з нею.
Кокосова олія живить шкіру голови та зміцнює волосся від коренів до кінчиків.
Кокос має легкий рівень SPF та захищає волосся від згубної дії ультрафіолету.
Спосіб застосування: нанести спрей на шкіру голови, кілька хвилин помасажувати,
та розподілити по всій довжині волосся. Рекомендується наносити спрей на чисте
вологе або сухе волосся. Підходить для щоденного використання.
Склад: очищена вода, гліцерин, кокосова олія, екстракт алое вера, пропілен
гліколь, екстракт німу, екстракт базиліку, екстракт календули ,акваксил, екстракт
лаванди, екстракт пажитника, екстракт лимона, полісорбат 20, олія чайного
дерева, олія евкаліпта, метилізотиазолінон, камфора, етилендиамінтетраоцтова
кислота, бензоат натрію, сорбат калію, натуральний барвник.
Об’єм: 100мл.

Індійський спрей для волосся «Чайне дерево, Нім і Кокос»
Chandi з УФ-фільтром
Натуральний спрей для волосся «Chandi» з екстрактом чайного дерева, німу та
кокосовою олією. Рекомендований для чутливої шкіри голови, схильної до появи
лупи.
Екстракт чайного дерева зволожує та освіжає шкіру голови. Нім має антисептичну
та протизапальну дію, заспокоює подразнення. Екстракт німу попереджає появу
лупи та допомагає в боротьбі з нею.
Кокосова олія живить шкіру голови та зміцнює волосся від коренів до кінчиків.
Кокос має легкий рівень SPF та захищає волосся від згубної дії ультрафіолету.
Спрей додатково збагачений сонцезахисним комплексом, що забезпечує
оптимальний захист волосся та шкіри голови від шкідливого впливу ультрафіолету.
Спосіб застосування: нанести спрей на шкіру голови, кілька хвилин помасажувати,
та розподілити по всій довжині волосся. Рекомендується наносити спрей на чисте
вологе або сухе волосся. Підходить для щоденного використання та захисту від
сонячних променів.
Склад: очищена вода, гліцерин, сонцезахисний комплекс (етилгексилметоксициннамат, октокрилен, октил саліцилат, бутилметоксидибензоілметан,
бензофенон-3), кокосова олія, пропілен гліколь, екстракт алое вера ,екстракт німу,
акваксил, екстракт базиліку, екстракт календули, екстракт лаванди, полісорбат20,
екстракт лимона, екстракт пажитника, олія чайного дерева, олія морквяного
насіння, олія евкаліпта, камфора, метилізотиазолінон, етилендиамінтетраоцтова
кислота, натуральний барвник, бензоат натрію, сорбат калію.
Об’єм: 100мл.

Індійський спрей для волосся «Розмарин і М’ята» Chandi
Натуральний спрей для волосся «Chandi» з екстрактами м’яти та розмарину.
Рекомендований для нормального та жирного волосся.
Розмарин допомагає надовго зберегти свіжість волосся, тонізує шкіру голови і
нормалізує роботу сальних залоз. Також розмарин має антисептичні властивості та
ефективно допомагає в боротьбі з лупою. М’ята освіжає і зволожує шкіру голови
та стимулює «сплячі фолікули». Спрей зміцнює волосся, додає йому сили і блиску.
Спосіб застосування: нанести спрей на шкіру голови, кілька хвилин помасажувати,
та розподілити по всій довжині волосся. Рекомендується наносити спрей на чисте
вологе або сухе волосся. Підходить для щоденного використання.
Склад: очищена вода, гліцерин, пропілен гліколь, екстракт алое вера, екстракт
лотоса, акваксил, децил глюкозид, лакриця, екстракт амли, екстракт м’яти
перцевої, розмаринова олія, екстракт німу, екстракт календули, екстракт зеленого
чаю, екстракт брахмі, олія евкаліпта, екстракт брінгараджу, екстракт пажитника,
метилізотиазолінон, ментол, етилендиамінтетраоцтова кислота, бензоат натрію,
сорбат калію, натуральний барвник.
Об’єм: 100мл.

Індійський спрей для волосся «Розмарин і М’ята» Chandi з УФфільтром
Натуральний спрей для волосся «Chandi» з екстрактами м’яти та розмарину.
Рекомендований для нормального та жирного волосся.
Розмарин допомагає надовго зберегти свіжість волосся, тонізує шкіру голови і
нормалізує роботу сальних залоз. Також розмарин має антисептичні властивості та
ефективно допомагає в боротьбі з лупою. М’ята освіжає і зволожує шкіру голови
та стимулює «сплячі фолікули». Спрей зміцнює волосся, додає йому сили і блиску.
Спрей додатково збагачений сонцезахисним комплексом, що забезпечує
оптимальний захист волосся та шкіри голови від шкідливого впливу ультрафіолету.
Спосіб застосування: нанести спрей на шкіру голови, кілька хвилин помасажувати,
та розподілити по всій довжині волосся. Рекомендується наносити спрей на чисте
вологе або сухе волосся. Підходить для щоденного використання та захисту від
сонячних променів.
Склад: очищена вода, гліцерин, сонцезахисний комплекс (етилгексилметоксициннамат, октокрилен, октил саліцилат, бутилметоксидибензоілметан,
бензофенон-3), пропілен гліколь, екстракт алое вера, акваксил, екстракт лотоса,
децим глюкозид, екстракт амли, лакриця, екстракт м’яти перцевої, олія
морквяного насіння, розмаринова олія, екстракт німу, екстракт брахмі, екстракт
календули, екстракт зеленого чаю, олія евкаліпта, екстракт брінгараджу, екстракт
пажитника, ментол, метилізотиазолінон, етилендиамінтетраоцтова кислота,
натуральний барвник, бензоат натрію, сорбат калію.
Об’єм: 100мл.

