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Link do produktu: https://yasmeen.pl/sesa-olejekodzywka-do-wlosow-100-ml-p-477.html

Sesa Olejek/odżywka do włosów
100 ml
Cena

23,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

YAS1521

Kod EAN

8904109909849

Opis produktu

Olejek do włosów Sesa 100 ml
Formuła olejku bazuje na 18-tu ziołach, 5-ciu olejkach oraz mleku. Kosmetyk doskonale nawilża włosy i stymuluje ich wzrost,
zapobiegając jednocześnie wypadaniu a jego systematyczne stosowanie olejku sprawia, że włosy zyskują zdrowy wygląd, są
gęstsze i lśnią, od cebulek, aż po same końce. Preparat wspomaga walkę z łupieżem i zapewnia pełną ochronę przed
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, między innymi promieniowaniem UV. Witamina C, E oraz antyoksydanty zawarte w
składzie olejku wpływają na opóźnianie procesu starzenia się włosów. Olejek może być bezpiecznie używany w czasie ciąży i
karmienia piersią.
Sposób użycia: Ogrzany olejek wmasuj w umyte i osuszone wcześniej włosy (końcówki) i skórę głowy. Dla zapewnienia
optymalnego efektu, kontynuuj zabieg przez 20 minut. Olejek aplikuj do momentu, aż skóra przestanie go wchłaniać.
Pozostaw kosmetyk na głowie na całą noc, po czym rano umyj włosy jak zwykle. Używaj 2 - 3 razy w tygodniu, a w przypadku
bardzo suchych włosów, łupieżu lub podrażnionej i swędzącej skóry głowy stosuj olejek codziennie.
Innym wariantem pielęgnacji jest zastosowanie olejku na 2 godziny przed myciem.

Skład szczegółowy:
Bhringraj (Eclipta alba) 1,50% w/v
Manduka Parani (Bacopa monnieri) 0,5% w/v
Jati (Jasminum officinale) 0.50% w/v
Gunja (Abrus precatorius) 0.25% w/v
Sudha datura (Datura metel) 1% w/v
Elaychi (Elettaria cardamomum) 0.25% w/v
Nili (Indigofera tinctoria) 0.50% w/v
Indravaruni (Citrullus colocynthis) 0.50% w/v
Jatamansi (Nardostachys jatamansi) 0.25% w/v
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Karanj (Pongamia glabra) 0.25% w/v
Neem (Azadirachta Indica) 0.25% w/v
Mahendi Pan (Lawsonia Inermis) 0.25% w/v
Mandoor Bhasma ( Ferri peroxi dumrubrum) Chakardat 0,74% w/v
Triphala (Embelica officinalis/ Terminalia belerica / Terminalia chebula) 1,5% w/v
Rasot (Berberis lycium) 0.25% w/v
Akarkara (Anacyclus pyrethrum) 0.25% w/v
Vacha (Acorus Calamus) 0.25% w/v
Yashtimadhu (Glycyrrhiza glabra) 0.25 % w/v
Processed as per Tail Pak Vidhi with Milk ( Kshir Pak Vidhi) 10% w/v
Godhuma (Triticum sativum ) oil BP 1% w/v
Nili Oil IH 8 % w/v
Til (Sesamum indicum ) oil API 25% w/v
Lemon (Citrus medica) oil BPN 1% w/v
Quinazarine Green ss (CI NO 61565) 0,0004% w/v
Sugandhit Dravya 2% w/v
Nariyala (Cocos nucifera) oil BPN Q.S. to 100%
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