
PAKIET ŻEŃSZEŃ

Pakiet żeoszeo
zawiera zestaw 

czterech 
produktów.





Odżywczy szampon z ekstraktem z 
korzenia żeo-szenia (20102) 450ml

Delikatnie oczyszcza i odbudowuje 
uszkodzoną strukturę włosów.
Oczyszcza skórę głowy odmulając 
mieszki włosowe i dokarmia cebulki 
włosa.
Chroni zmęczone i zniszczone włosy 
przed szkodliwymi czynnikami 
środowiska.
Nadaje im siłę, blask i połysk.
CENA: 53,70 zł



Regeneracyjna odżywka na bazie 
wyciągu z żeo-szenia (20124) 500g

Chroni przed utratą wilgoci i 
szkodliwym promieniowaniem UV, 
odbudowuje strukturę włosów, 
stymuluje ich wzrost, zapobiega 
wypadaniu włosów i pojawieniu się 
łupieżu.
Zalecany do włosów zniszczonych, 
po ondulacji, farbowanych, często 
poddawanych suszeniu i stylizacji.
CENA: 61,40 zł



Fito szampon „Siła włosów” (14708) 25 g

100% naturalnych składników. 0% chemii

100% naturalny skład szamponu pomaga 
przywrócid równowagę, likwiduje skutki 
wynikające ze stosowania substancji 
chemicznych do mycia i stylizacji włosów.
Szampon przeznaczony 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 szamponu wraz z fitomaską "Siła 
włosów" z argininą.



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 dłużej 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



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 ilośd aminokwasów, co pozwala 
przywrócid 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 fito szamponem "Siła włosów". 

CENA: 14,80 zł

CENA ZESTAWU: 133.00 ZŁ         OSZCZĘDZASZ 11,70 zł


