Personīgās higiēnas līdzekļi

Kondicionieris ar alveju un simondsijām kods 522
Zinātnei pilnveidojoties, izmainās arī mūsu produktu sastāvs.
Mēs izmainījām kondicioniera
sastāvu, lai tas darbotos sinerģiski ar šampūnu ar alvejām un
simondsijām. Šī kondicionieris
papildina šampūnu un tā sastāvā
ir B grupas vitamīni, makadāmiju
un simondsiju eļļas, kā arī Forever
ēterisko lavandu eļļa, kas matus
padarīs spīdīgus, samitrinās galvas
ādu, un tie kļūs pakļāvīgāki.
Simondsijas jau vairākus gadu
simtus tiek novērtētas mitrinošo
īpašību dēļ, taču mēs neaprobežojamies vien ar tām. Pievienojām
arī makadāmiju eļļu, kas brīnišķīgi
mīkstina un kuras sastāvā ir daudz
nepiesātināto tauku, pat vairāk
nekā olīveļļā, lai tie mitrinātu
matus un galvas ādu.
Kondicioniera sastāvā ir lavanu
eļļa – tīra eļļa, kas iegūta Bulgārijā,
bagātina matus un piešķir tiem
spīdumu.
Un beigās šo brīnišķīgi eļļu
četrinieku nobeidz saulespuķu
eļļa, kuras sastāvā ir linolskābe,
kas var palīdzēt saglabāt ādas
aizsargfunkciju, kā arī galvas ādas
dabīgo mitrumu.

Šis sabalansētais pH kondicionieris ar vērtīgām eļļām ne tikai
bagātina galvas ādu, bet arī pārklāj
katru matu, palīdzot izvairīties no
matu galiņu šķelšanās problēmas.
Pietiekami stiprs, lai mati kļūtu
mīksti, spīdīgi un pakļāvīgi, un
pietiekami viegls, lai to varētu
lietot kā nenomazgājamu kondicionieri, kas neapgrūtina matus.
SASTĀVS: Aloe Barbadensis Leaf
Juice (Stabilized Aloe Vera Gel),
Water (Aqua/Eau),Cetyl Alcohol,
Polyquaternium-81, Macadamia
Integrifolia Seed Oil, Propanediol,
Glyceryl Stearate, Capryloyl Glycerin/
Sebacic Acid Copolymer, Brassica
Alcohol, Diheptyl Succinate, PPG-3
Caprylyl Ether, Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil,
Brassicyl Isoleucinate Esylate, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride,
1,2-Hexanediol, Arginine, Lavandula
Angustifolia (Lavender) Oil, Panthenol, Fragrance (Parfum).
DAUDZUMS: 296 ml

• Sabalansēts  pH.
• Viegls.
• Ar četrām eļļām simondsiju,
saulespuķu, makadāmiju un
lavandu.
LIETOŠANA: izmazgājot matus ar
šampūnu ar alveju un simondsijām
iesmērējiet nedaudz kondicioniera ar
alveju un simondsijām un atstājiet
uz 2-3 minūtēm. Rūpīgi izskalojiet
un izžāvējiet. Ja lietosiet kā nenomazgājamo kondicionieri, nelielu
daudzumu iesmērējiet slapjos matos
smērējot no galiņiem matu sakņu
virzienā.  Matus žāvējiet kā parasti.
BRĪDINĀJUMI: tikai ārīgai lietošanai. Izvairīties no nokļūšanas acīs.
Nokļūstot acīs, izskalot ar ūdeni.

