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SZAMPON DO WŁOSÓW Z
OLEJKIEM ARGANOWYM
250ml
Cena

33,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca szampon z olejkiem arganowym do pielęgnacji każdego rodzaju włosów. Szampon z
naturalnym olejkiem arganowym jest tak skutecznym i wielofunkcyjnym kosmetykiem do pielęgnacji włosów ze względu właśnie na zawartość
olejku arganowego. Owoc arganii z wyglądu przypomina trochę żółtą śliwkę. Z jednego drzewa arganowego można zebrać nawet około 30 kg
owoców, z których uzyskuje się 1 litr wartościowego oleju, który jest głównym, aktywnym składnikiem produktu szampon do włosów z olejkiem
arganowym. Jest to skromna ilość, a i proces uzyskiwania oleju jest niezwykle pracochłonny. Aby uzyskać jeden litr oleju trzeba poświęcić na to
prawie dwa dni żmudnej pracy. Produkcja olejku arganowego, jest pracą ręczną wykonywaną wyłącznie przez marokańskie kobiety, co wymaga
od nich cierpliwości i zręczności. Pierwszym etapem jest zbiór dojrzałych owoców arganowca co jest zadaniem mężczyzn i obranie ich z miąższu,
tak aby została tylko pestka wewnątrz, W której znajdują się cieniutkie płatki przypominające kształtem migdał. Płatki te są prażone i miażdżone
tak, aby uzyskać olej. Jest on niezwykle bogaty w fitosterole, kwas ferulowy, tokoferole, witaminę E oraz tak cenne dla ludzkiego organizmu
nienasycone kwasy tłuszczowe omega 6 i 9.

Dlaczego warto stosować szampon z olejkiem arganowym ?
Szampon do włosów z olejkiem arganowym doskonale pomaga zachować równowagę skóry głowy i cebulek włosów, właśnie dzięki zawartej w
olejku arganowym witaminie E, która odpowiada za prawidłowe odżywianie skóry głowy i cebulek włosów. Witamina E odpowiada za
prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych, ale jest także jednym z najsilniejszych, naturalnych przeciwutleniaczy, dzięki czemu szampon
z olejkiem arganowym doskonale regeneruje i odżywia włosy farbowane, zniszczone, przesuszone, a także pozbawione życia i naturalnego
blasku. Duże znaczenie w funkcji regenerującej włosy ma kwas ferulowy, który hamuje rozwój wolnych rodników.
Szampon do włosów z olejkiem arganowym pomaga również pielęgnować włosy łamliwe, wypadające, z rozdwajającymi się końcówkami, a to
dzięki tokoferolom które pomagają chronić ludzki organizm, nie tylko od zewnątrz, ale i wewnątrz utrzymując naturalną równowagę, ale i
zwiększając odporność organizmu. Tokoferole są to chemicznie związki rozpuszczalne w tłuszczu pełniące w ludzkim organizmie bardzo ważną
funkcje – chronią nienasycone kwasy tłuszczowe przed zniszczeniem przez wolne rodniki. Tokoferole więc nie tylko wzmagają antyoksydacyjne
działanie produktu szampon z olejkiem arganowym, ale i zapewniają mu dłuższą trwałość i świeżość wszystkich jego składników. Fitosterole
natomiast występujące, tylko w tłuszczach roślinnych pomagają leczyć choroby skóry, przyśpieszają leczenie drobnych ran i oparzeń, dzięki nim
produkt szampon do włosów z olejkiem arganowym ma nie tylko silne działanie pielęgnacyjne, ale i lecznicze. Regularnie stosowany szampon z
olejkiem arganowym nie tylko doda włosom blasku i wydobędzie ich naturalne piękno ale i będzie stymulował ich porost, sprawiając, że włosy
staną się nie tylko silniejsze, zdrowsze, ale i gęstsze.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca szampon do włosów z olejkiem arganowym nie tylko do codziennej, domowej pielęgnacji ale i
do profesjonalnego użytku w gabinetach fryzjerskich gdyż szampon z olejkiem arganowym sprawia, iż włosy nie tylko nabierają jedwabistego
blasku, ale i znacznie lepiej się układają i rozczesują. W celu pogłębienia efektów leczniczo – upiększających oprócz produktu szampon do
włosów z olejkiem arganowym warto stosować na końcówki serum arganowe dostępne w naszym sklepie internetowym Afandi Oriental Dream.
Szampon z olejkiem arganowym jest bardzo wydajny, gdyż już niewielka ilość produktu roztarta w dłoniach i naniesiona na włosy poprzez
delikatny masaż skóry głowy wystarczy do codziennej pielęgnacji włosów. Szampon z olejkiem arganowym łatwo się spłukuje, co zapewnia
wygodę w codziennym, regularnym stosowaniu.
Szampon do włosów z olejkiem arganowym nie podrażnia skóry głowy i nie zakłóca jej naturalnej równowagi. Można go stosować do każdego
rodzaju włosów, ale jest szczególnie skuteczny w pielęgnacji dojrzałych włosów ze względu na dużą zawartość witaminy młodości czyli witaminy
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E. Szampon z olejkiem arganowym w kompleksowej pielęgnacji wraz z serum pomoże chronić włosy przed szkodliwymi warunkami
zewnętrznymi takim jak: promienie UV, gorące powietrze suszarki, mechaniczne uszkodzenia poprzez stosowanie lokówek i prostownic,
niewłaściwa pielęgnacja np. zbyt mocne tarcie włosów ręcznikiem, zbyt mała odległość dyszy suszarki od włosów, źle dobrany grzebień
uszkadzający strukturę włosa. Kuracje można jeszcze wzmocnić i oprócz produktu szampon z olejkiem arganowym, jak i serum włączyć do
regularnej i systematycznej pielęgnacji sam olej arganowy. Jest to propozycja dla włosów szczególnie zniszczonych i słabych oraz rzadkich z
natury. Olej można nakładać na włosy przed pójściem spać, natomiast rano umyć je produktem szampon do włosów z olejkiem arganowym, a
już po umyciu nałożyć na włosy serum, którego nie należy spłukiwać, gdyż już bardzo mała ilość wystarczy do pielęgnacji włosów, bez ich
obciążania i przetłuszczania.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca szampon z olejkiem arganowym do codziennej, jak i profesjonalnej pielęgnacji każdego rodzaju
włosów, a szczególnie do włosów wymagających specjalnej pielęgnacji, czyli włosów farbowanych, zniszczonych, łamliwych, osłabionych,
wypadających, pozbawionych blasku, z problemami takimi jak: rozdwajanie końcówek, a także z problemami skórnymi skóry głowy. Zdrowe,
lśniące i naturalnie piękne włosy to jedna z największych ozdób każdej kobiety, ale i wizytówka zdrowotnej kondycji każdego z nas. Szampon z
olejkiem arganowym pozwoli uwydatnić naturalne piękno włosów, ale i wzmocnić je zapewniając trwałość efektów pielęgnacyjnych.
Dodatkowe informacje dla produktu szampon do włosów z olejkiem arganowym:
Pojemność: szampon do włosów z olejkiem arganowym 250ml
Skład (INCI): water-aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, cocamide dea, cocamidopropyl betaine,
glycol distearate (and) laureth-4 (and) cocamidopropyl betaine, Perfum, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothazolinone, Citrid Acid,
Argania Spinosa Oil, CI16255, CI19140, CI42051.
Zobacz inne naturalne marokańskie kosmetyki orientalne z oferty Sklepu Orientalnego Afandi Oriental Dream. Twój orientalny sklep internetowy
z tradycją i doświadczeniem.
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