Сироватка для волосся «Гібіскус» Chandi
Сироватка – ефективний засіб догляду за волоссям, що поєднує властивості кількох
косметичних продуктів: маски, кондиціонеру та стайлінгу.
Сироватка ТМ «Chandi» містить в собі натуральні олії, вітаміни та еластин, завдяки
чому відновлює структуру волосся, живить шкіру голови та активізує «сплячі
фолікули». Засіб легко наноситься, не обтяжує волосся, не потребує змивання;
дозволить легко змоделювати зачіску та полегшити розчісування.
Регулярне використання сироватки з рослинними оліями зробить Ваше волосся
сильним, здоровим та більш сяючим.
Спосіб застосування: нанести сироватку на чисте сухе або вологе волосся та
розподілити по всій довжині. За бажанням сироватку можна змити через 20-30
хвилин, або залишити на волоссі. Використовувати 1-2 рази на тиждень.
Склад: пропілен гліколь, вода, гліцерин, ізостеарилнеопентаноат, РСА натрію,
акваксил, гідроксиетил акрилат, яблучні амінокислоти кокоілу натрію, екстракт
алое вера, олія жожоба, полісорбат 20, парфум, бензоат натрію, сорбат калію,
дмдм-гідантоїн.
Об’єм: 100мл.

Сироватка для волосся «Гібіскус» Chandi з силіконом
Сироватка – ефективний засіб догляду за волоссям, що поєднує властивості кількох
косметичних продуктів: маски, кондиціонеру та стайлінгу.
Сироватка ТМ «Chandi» містить в собі натуральні олії, вітаміни та еластин, завдяки
чому відновлює структуру волосся, живить шкіру голови та активізує «сплячі
фолікули». Засіб легко наноситься, не обтяжує волосся, не потребує змивання;
допоможе змоделювати зачіску та полегшити розчісування.
Регулярне використання сироватки з рослинними оліями зробить Ваше волосся
сильним, здоровим та більш сяючим.
Силікон, що входить до складу сироватки, згладжує та захищає пошкоджену
поверхність волосся та здатен склеїти навіть дуже посічені кінчики. Сироватка
допоможе вирівняти волосся та зробити його більш слухняним. Також сироватка з
силіконом діє, як кондиціонер - перешкоджає втраті вологи.
Спосіб застосування: нанести сироватку на чисте сухе або вологе волосся та
розподілити по всій довжині. За бажанням сироватку можна змити через 20-30
хвилин, або залишити на волоссі. Використовувати 1-2 рази на тиждень.
Склад: циклопентасилоксан, диметиконол, дикаприловий карбонат, вода,
циклогексасилоксан, оливкова олія, олія жожоба, вітамін Е, олія авокадо, парфум,
каприловий тригліцерид.
Об’єм: 100мл.

