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Szampon z niebieską glinką 270 ml
Fitokosmetik
Cena

9,80 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Numer katalogowy

4670017923416

Producent

FitoKosmetik

Opis produktu
Cała seria szamponów stworzona została przez czołowych ekspertów z Instytutu Rosyjskiego, wszystkie
produkty zostały wykonane wyłącznie z naturalnych składników: glinek, unikalnych olejów i ekstraktów
roślinnych. Ponadto twórcy linii czerpali inspirację z pięknych zakątków świata - dziewiczych wód Bajkału,
ekologicznych obszarów jeziora Wałdaj, a także unikalnych wulkanów na Kamczatce.

Niebieska glinka wydobywana jest w czystym ekologicznie regionie Rosji i posiada właściwości lecznicze, które
są powszechnie doceniane we współczesnej kosmetologii. Posiada bogaty skład mineralny dzięki czemu
zapewnia skórze jak i włosom intensywną pielęgnację. Poprawia elastyczność włosów, chroni je przed utratą
wilgoci, przenika głęboko w strukturę włosów czyniąc je mocnymi, zdrowymi, gęstymi i błyszczącymi.
Wspomaga regenerację skóry, stymuluje krążenie krwi. Likwiduje zaczerwienienie i łuszczenie skóry, odżywia ją
minerałami i substancjami aktywnymi biologicznie.
Szarłat (amarantus) - stosowany do płukania włosów i spłukiwania skóry owłosionej (wypadanie włosów,
rozdwajanie włosów, łamliwość, brak połysku, wypryski na skórze głowy)
Korkowiec Amurski - posiada działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne ,ma działanie tonizujące dla skóry i
nadaje jej elastyczności
Bylica Pospolita - zawiera beta karoten, wapń, cynk, terpeny i taniny. Nasyca skórę głowy odżywczymi
substancjami, wzmacnia cyrkulację krwi, aktywizując włosowe cebulki, chroni przed działaniem
zanieczyszczonego środowiska.
Pięciornik Srebrny - pomocny w stanach zapalnych skóry owłosionej głowy, łupieżu tłustym, wypadaniu włosów
na tle łojotoku i zakażeń drożdżakami.
Olej z Kiełków Pszenicy dostarcza włosom wielu substancji odżywczych i doskonale je pielęgnuje. Jest olejem
bogatym w lecytynę, kwas palmitynowy, linolowy, olejowy, linolenowy i archaidowy. Regeneruje wnętrze włosa,
zapobiega dalszym uszkodzeniom, odtwarza naturalną osłonkę i wygładza ich powierzchnię, chroni je przed
uszkodzeniami spowodowanymi przez ciepło i promieniami UV. Odżywia skórę głowy, wspomaga wzrost włosów,
nawilża je.
Morwa Biała - wyciąg z kory korzenia morwy jest wspaniałym humektantem o właściwościach przeciwzapalnych,
posiada właściwości wygładzające, oczyszcza i nawilża włosy, zapobiega wypadaniu, nadaje im połysk i
elastyczność.
Propolis - wykazuje działanie regenerujące , przeciwzapalne oraz antybiotyczne, które zawdzięcza wysokiemu
stężeniu flawonoidów, pomocny w walce z łupieżem
Srebro koloidalne(Ag ,łac. Argentum)- preparaty zawierające srebro wpływają na pracę gruczołów łojowych oraz
niszczą większość bakterii mogących wywoływać stany zapalne skóry (zapalenie mieszków włosowych, trądzik
pospolity, itp.). Stymulują także proces regeneracji komórek, chronią skórę przed wpływem szkodliwych
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czynników zewnętrznych (wiatr, kurz, mróz). Srebro nie tylko reguluje wydzielanie łoju, utrzymując zbyt suchą
lub zbyt tłustą skórę w stanie równowagi, ale zapewnia również prawidłowy poziom nawilżenia naskórka.
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