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Naravni balzam lajša česanje in neguje
suhe lase
Koda: SIMBS14
Dobavljivost: Na zalogi

Cena: 17,90€

Short Description
Za suhe in poškodovane lase, ki potrebujejo dodatno nego za lažje
česanje.

Opis
Namenjen je osebam s suhimi in poškodovanim lasmi, ki potrebujejo
dodatno nego za lažje česanje.
Odlikuje ga visok delež olj in vlažil, zato je idealen za nego suhega tipa
las. Vsebuje sestavine, ki lase mehčajo, dokazano zmanjšujejo
cepljenje konic in lomljenje las.
Balzam ne vsebuje agresivnih sestavin, primeren je tudi za otroke in
osebe s kožnimi problemi.

Vsebuje več kot 97 % sestavin naravnega izvora, kar dokazuje tudi
mednarodni certifikat Ecogea Natural.

Lastnosti
Balzam ne vsebuje:
agresivnih kationskih spojin,
silikonov,
snovi, ki so škodljive za okolje (npr. kloridnih spojin za
mehčanje las).
Vsebuje pa:
tri izjemno učinkovita olja, za katere znanstvene študije
potrjujejo pozitivne učinke na laseh;
več vlažil, ki lase učinkovito navlažijo;
snovi, ki pomagajo pri lažjem razčesavanju in naredijo lase
mehkejše.
Več kot 96 % sestavin naravnega izvora, kar dokazuje tudi mednarodni
certifikat Ecogea Natural. Ta zagotavlja izjemno kakovost izdelka, saj:
je preverjena dokumentacija vsake sestavine posebej;
izdelek lahko vsebuje samo v certificirani naravni kozmetiki
dovoljene sestavine;
je preverjen potek proizvodnega procesa.

Sestavine
Karitejevo maslo
Prihaja iz Afrike, kjer ga že stoletja uporabljajo za nego las. Karite v
prevodu pomeni življenje, verjetno zaradi mnogih blagodejnih lastnosti,
ki jih ima.
V balzamu sem ga uporabil, ker povečuje mehkobo in sijaj
las ter zmanjšuje razcepljenost konic. Hkrati pa lase nahrani, zato je
posebej primeren za poškodovane lase (vir).
Olje Inkovskega oreščka
Izvira iz Amazonije, natančneje, iz Peruja. To olje je najbolj bogat
rastlinski vir omega-3-maščobnih kislin. Iz tega vidika je zelo
priporočljivo tudi za uživanje. V balzamu skrbi za lesk, mehkobo in
trdnost las. Dokazano zmanjšuje lomljenje las (vir).

VSE SESTAVINE:
Aqua*, Glycerin*, Distearoylethyl Dimonium Chloride (and)
CetearylAlcohol*, Panthenol, Plukenetia Volubilis Seed Oil*,
Hydrogenated Ethylhexyl Olivate* and Hydrogenated Olive Oil
Unsaponifiables*, Dicaprylyl Ether*, Butyrospermum Parkii Butter*,
Cetearyl Alcohol*, Cocos Nucifera Oil*, Inulin*, Benzyl Alcohol (and)
Dehydroacetic Acid*, Boswellia Serata Oil*, Cedrus Atlantica Bark Oil*,
Dalbergia Sissoo Wood Oil*, Litsea Cubeba Fruit Oil*, Canola Oil*,
Rosmarinus Officinalis Extract*, Eucalyptus Globulus Leaf / Twig Oil*,
Caesalpinia Spinosa Gum*, Arginine*, Sodium Phytate*, Citral***,
Limonene***, Linanool***
* Sestavine naravnega izvora: 96,0 %
*** Komponente naravnih eteričnih olj
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