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SZAMPON Z OLEJKIEM Z
CZARNUSZKI 250ml
Cena

33,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
SZAMPON Z OLEJKIEM Z CZARNUSZKI 250ml
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca znakomity produkt do pielęgnacji włosów: szampon z naturalnym olejkiem z czarnuszki. Ten
niezwykle szybko działający szampon jest przeznaczony do skóry głowy z problemami oraz do włosów wymagających specjalnego traktowania.
Olej z czarnuszki, który jest głównym składnikiem produktu szampon do włosów z czarnuszki, to jeden z najbardziej cenionych olejów w
kosmetologii, ponieważ jego struktura jest bardzo złożona i stosuje się go głównie w celach poprawy zdrowia włosów i skóry głowy.
Szampon z czarnuszki stymuluje porost włosów, odżywia je i wzmacnia, wyzwala ich naturalny połysk i przywraca gładkość zniszczonym
końcówkom. Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca szampon do włosów z czarnuszki ze względu na właściwości przeciwzapalne
czarnuszki, którą wykorzystuje się w terapii łuszczycy, a także wyprysków, dlatego szampon do włosów z naturalnym olejkiem z czarnuszki służy
przede wszystkim zniwelowaniu i pozbyciu się łupieżu.
Szampon z czarnuszki aktywnie wpływa na wszelkie dolegliwości skóry głowy, włączając w to działanie przeciwgrzybiczne oraz oczyszczające.
Nadaje się do pielęgnacji włosów z tendencją do przetłuszczania się. Dzięki produktowi szampon z naturalnym olejkiem z czarnuszki włosy stają
się bardziej puszyste i sprężyste. Ponadto ten dobroczynny produkt wpływa na kondycję włosów przywracając im życie, z każdym dniem stają
się mocniejsze i zdrowsze. Zastosowanie produktu szampon do włosów z czarnuszki jest takie samo jak zastosowanie każdego szamponu.
Najpierw należy jego niewielką ilość nanieść na dłonie i przez chwilę wmasowywać w skórę głowy oraz całą długość włosów, a następnie
spłukać. Tę czynność można powtarzać w razie potrzeby.
Naturalny szampon do włosów z czarnuszki świetnie się pieni i łatwo spłukuje. W celu otrzymania lepszych i szybszych efektów, po umyciu
włosów produktem szampon z czarnuszki, można zastosować na końcówki włosów dogłębnie wzmacniające serum z olejkiem arganowym,
dostępnym w naszym sklepie internetowym Afandi Oriental Dream. W przypadku chęci przeprowadzenia kompleksowo odbudowującej kuracji
na porost włosów oraz błyskawicznego pozbycia się łupieżu polecamy dodatkowo nasz inny produkt – olejek z czarnuszki, który należy
zastosować na noc, a rano umyć włosy produktem szampon z naturalnym czarnuszki. Skuteczność produktów z czarnuszki jest stuprocentowa.
Szampon do włosów z naturalnym olejkiem z czarnuszki, który poleca sklep internetowy Afandi Oriental Dream, dzięki swoim aktywnym
składnikom działa wzmacniająco, oczyszczająco oraz uzdrawia skórę głowy, a także delikatne, słabe i łamliwe włosy. Szampon do włosów z
czarnuszki odżywia suche końcówki i pomaga w pozbyciu się łupieżu. Nie narusza skóry głowy, a jego działanie jest subtelne i skuteczne,
ponieważ szampon z czarnuszki jest wyjątkowym szamponem który stosują rdzenni mieszkańcy Maroka.
Dodatkowe informacje dla produktu szampon z olejkiem z czarnuszki:
Pojemność: szampon z olejkiem z czarnuszki 250ml
Kraj pochodzenia: Maroko
Skład (INCI): aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, cocamide dea, cocamidopropylbetaine, polyquaternium-7, nigella sativia oil, citrid
acid, benzyl alcohol, methyl chloroisothiazolinone, methyl isothiazolinone, ci 16255, ci 19140, ci 42051
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Zobacz inne naturalne marokańskie kosmetyki orientalne z oferty sklepu Afandi Oriental Dream. Twój orientalny sklep internetowy z tradycją i
doświadczeniem.
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