Šampon pro všechny typy vlasů
s obsahem Aloe vera, konopného oleje, extraktem ze sedmi bylin a solí z Mrtvého moře
Obsahuje extrakt Aloe vera, který podpoří zdravý růst vlasů, výrazně zlepší jejich kvalitu, dodá jim objem a nádherný
lesk. Proniká hluboko do struktury vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje poškozené a přesušené konečky vlasů. Přírodní látky obsažené v konopném oleji dodávají vlasům pevnost, účinně je vyživují a dokonale chrání před vysycháním.
Mastné kyseliny konopného oleje, podobné mastným kyselinám v lidském těle, zvlhčují pokožku hlavy, brání vysychání
vlasů a tvorbě lupů. Šampon obsahuje extrakt ze sedmi druhů bylin: přesličky rolní, hluchavky bílé, podbělu lékařského,
kopřivy dvoudomé, břízy bílé, heřmánku lékařského a lopuchu většího pro zlepšení vzhledu a kvality vlasů. Sůl z Mrtvého moře s vysokým obsahem důležitých minerálů a stopových prvků má léčebné a relaxační účinky.

Kondicionér pro všechny typy vlasů
s obsahem Aloe vera a extraktem ze sedmi bylin
Extrakt Aloe vera zahrne vaše vlasy blahodárnými účinky, podpoří jejich zdravý růst, výrazně zlepší kvalitu vlasů, dodá
jim objem a nádherný lesk. Proniká hluboko do struktury vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje poškozené a přesušené konečky vlasů. Obsahuje extrakt z následujících sedmi bylin:
• přeslička rolní posiluje vlasy, dezinfikuje a vyživuje pokožku, zmírňuje tvorbu lupů
• hluchavka bílá omezuje nadměrné maštění vlasů a tvorbu lupů
• podběl lékařský zvyšuje kondici vlasů, posiluje je a dodává jim více lesku
• kopřiva dvoudomá posiluje vlasy a pomáhá v boji proti lupům
• bříza bílá dodává vlasům lesk a zdravý vzhled, extrakt je účinný proti tvorbě lupů, omezuje mastnotu, po umytí
vlasy zůstávají lesklé a poddajné
• heřmánek lékařský má zklidňující účinek na pokožku hlavy, obsahuje látku alfa-bisabolol, která je antiseptická,
protizánětlivá a antimikrobiální, navíc zvyšuje lesk vlasů
• lopuch větší se odedávna používá k posílení vlasových cibulek a na léčení vlasů, obsahuje látky, které výrazně
zastavují vypadávání vlasů a regenerují vlasové kořínky
Silikony obsažené v kondicionéru propůjčují vlasům vysoký lesk a poskytují jim ochranu při fénování a žehlení.
Silikony vlas obalují a uzavírají. Tento obal chrání vlas proti třepení, horku, mechanickému poškození a UV záření.
Obal je částečně nepropustný pro vodu, zabraňuje tak ztrátě přirozené vlhkosti vlasu a zamezuje krepatění vlasů
ve vlhkém počasí.

Šampon pro barvené a suché vlasy
s obsahem Aloe vera, konopného oleje, extraktem ze šesti druhů ovoce a solí z Mrtvého moře
Obsahuje extrakt Aloe vera, který podpoří zdravý růst vlasů, výrazně zlepší jejich kvalitu, dodá jim objem
a nádherný lesk. Proniká hluboko do struktury vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje poškozené a přesušené konečky vlasů. Vhodná péče pro barvené a poškozené vlasy. Přírodní látky obsažené v konopném oleji dodávají vlasům
pevnost, účinně je vyživují a dokonale chrání před vysycháním. Mastné kyseliny konopného oleje, podobné mastným
kyselinám v lidském těle, zvlhčují pokožku hlavy, brání vysychání vlasů a tvorbě lupů. Konopný olej obnovuje vlhkost pokožky a vlasů, kterou denně ztrácíme kvůli slunečnímu záření, suchému vzduchu a nesprávně používaným
mýdlům, šamponům a mycím prostředkům. Obsahuje extrakt ze šesti druhů ovoce: citronu, jablka, broskve, manga, meruňky a kiwi. Sůl z Mrtvého moře s vysokým obsahem důležitých minerálů a stopových prvků má léčebné
a relaxační účinky.

Kondicionér pro barvené a suché vlasy
s obsahem Aloe vera a extraktem ze šesti druhů ovoce
Extrakt Aloe vera zahrne vaše vlasy blahodárnými účinky, podpoří jejich zdravý růst, výrazně zlepší kvalitu vlasů,
dodá jim objem a nádherný lesk. Proniká hluboko do struktury vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje poškozené a
přesušené konečky vlasů. Poskytuje péči barveným, suchým nebo poškozeným vlasům. Obsahuje extrakt z následujících šesti druhů ovoce:
• citron je prospěšný růstu vlasů
• jablko dodává vlasům novou energii, posiluje a chrání vlasy v chladném počasí
• broskev obnovuje, zjemňuje a vyživuje vlasovou pokožku
• mango vlasy oživuje, regeneruje a navrací jim přirozenou hydrataci a sílu, zanechává je sametově hebké a zdravě
vypadající
• meruňka je známá pro své vyživující vlastnosti, hluboce hydratuje pokožku, obnovuje měkkost a pružnost
• kiwi dodává vlasům hebkost, objem, hydrataci a přirozený lesk
Obsažené silikony poskytují vynikající ochranu barveným a poškozeným vlasům. Jsou určeny pro péči o silně
poškozené vlasy a zvláště pro ochranu jejich konečků. Silikony vlas obalují a uzavírají. Tento obal chrání vlas proti
třepení, horku, mechanickému poškození a UV záření. Obal je částečně nepropustný pro vodu, zabraňuje tak ztrátě
přirozené vlhkosti vlasu a zamezuje krepatění vlasů ve vlhkém počasí.

