PAKIET SNAKE FACTOR
Pakiet Snake Factor
zawiera zestaw trzech
produktów.

Szampon Snake Factor
Lipidowa Rekonstrukcja Włosów (25106) 200 ml
Szampon Snake Factor - Twoje włosy mocne i
wytrzymałe jak ceglany mur!
Z szamponem Snake Factor wzbogaconym lipidami
węża:
- siły witalne i lśniące włosy
- zwiększona sprężystość i gęstość
włosów
- zmniejszona łamliwość włosów
- gładkie i łatwe do ułożenia włosy
- łatwo się rozczesują
- antystatyczny efekt
Idealny do włosów zniszczonych, łamliwych i
rozdwajających się.
Delikatna formuła oczyszczająca.
Nadaje się do codziennego użytku,
w tym również do wrażliwej skóry głowy.
Bez parabenów.

Połączenie tradycji medycyny wschodniej i
innowacyjnych opracowań.
Lipidy odgrywają decydującą rolę dla zdrowia i
wyglądu zewnętrznego włosów, dlatego też stały się
bazą szamponu z serii Snake Factor.
Lipidy węża są zdolne do odbudowy i zastępowania
naturalnej warstwy ochronnej każdego włosa.
Każdego dnia włosy tracą lipidy w wyniku:
- Oddziaływania chemicznego:
stosowania agresywnych szamponów zasadowych,
środków do układania włosów, farbowania
- Oddziaływania termicznego podczas
suszenia suszarką, używania lokówki
i prostownicy
- Mechanicznych uszkodzeń: wycierania
w ręcznik, a nawet tarcia o poduszkę podczas snu,
rozczesywania, stosowania spinek i gumek
- Oddziaływania czynników środowiska:
promieni UV, szkodliwych substancji
zawartych w powietrzu, wysokich i
niskich temperatur itd.

Szampon Snake Factor
zawiera naturalną odżywkę – „guarowy jedwab”
uzyskiwany z żywicy guarowej tropikalnych drzew
Z każdym kolejnym użyciem szamponu Snake Factor
twoje włosy będą się zmieniać nawet bez stosowania
balsamów i maseczek!

CENA: 46,40 zł

TianDe Regenerująca maska do włosów
"Tłuszcz węża" (20127) 500g

Maska jest idelna dla suchych, łamliwych i zniszczonych włosów,
potrzebujących dodatkowego nawilżenia i odżywienia.
Zalecana do włosów potrzebujących intensywnej regeneracji i
wzmocnienia.
Sposób użycia:
Wmasować równomiernie w umyte i wilgotne włosy,
pozostawić na 2-3 minuty, następnie dokładnie spłukać.
Tłuszcz z węża (Pure Snake Oil)
W medycynie chińskiej od czasów starożytnych jest
używany do produkcji maści leczniczych i kremów,
wykazuje dobrą zdolność przenikania.
Krem z tłuszczu węży stosują do skóry wrażliwej przy leczeniu
oparzeń powszednich i słonecznych w celu zmiękczenia i odżywienia
szorstkiej skóry, jak również przy skaleczeniach w celu nawilżenia i
wygładzenia skóry, zmniejszenia powstawania zmarszczek.
CENA: 57,00 zł

Fito maska „Siła włosów” z argininą (14709) 25 g
100% naturalnych składników. 0% chemii
Wysokoefektywny kompleks ziołowy złożony z babki,
szałwii, pokrzywy i otrębów pszennych z dodatkiem
argininy zwiększa ilość aminokwasów, co pozwala
przywrócić włosom silną i mocną strukturę.
Maska przeznaczona dla kobiet i mężczyzn w każdym
wieku.
Do pielęgnacji wszystkich rodzajów włosów.
Jedno opakowanie wystarcza na około
4 aplikacje*. Łatwo się zmywa!
Dla maksymalnego efektu, zaleca się stosowanie
maski wraz z fitoszamponem "Siła włosów".

Rezultat stosowania szamponu i maski "Siła włosów":
- Błyszczące włosy i posłuszny, łatwo
układające się włosy;
- Wzmocnione korzenie włosów, hamuje wypadanie włosów
i zapobiega ich łamliwości;
- Włosy pozostają dłiużej czyste;
- Zapobiega przetłuszczaniu się
i wysuszeniu włosów, powstawaniu łupieżu, eliminuje
swędzenie i podrażnienia na skórze głowy;
- Przyspiesza wzrost włosów poprzez poprawę
odżywienia mieszków włosowych.
* Dla średniej długości włosów.

CENA: 14,80 zł
CENA ZESTAWU: 110.00 ZŁ

OSZCZĘDZASZ 8,20 zł

