Osobná
Starostlivosť

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
Naše zloženia sa zlepšujú rovnako, ako sa
zlepšuje veda. Inovovali sme naše staré
zloženie, aby spoločne účinkovalo so
šampónom Aloe-Jojoba Shampoo. Tento
doplnkový zjemňujúci prípravok je posilnený
B komplexom, makadamiovým a jojobovým
olejom, ako aj levanduľovým éterickým
olejom Forever Essential Oils Levander, ktorý
dodá vašim vlasom extra lesk, pokožke vašej
hlavy extra hydratáciu a vašej hrive ľahšiu
upraviteľnosť.
Jojobu si po celé stáročia cenili pre jej
vlastnosti, ktoré pomáhajú podporiť
hydratáciu, no my tam nekončíme. Na
hydratáciu vašej pokožky a pokožky hlavy sme
pridali makadamiový olej, ktorý je
vynikajúcim emolientom a obsahuje veľké
množstvo nenasýtených tukov, dokonca viac
ako olivový olej. Obsahuje náš vlastný
levanduľový olej, vďaka čomu tento čistý olej
z Bulharska vlasy zjemňuje a dodáva im lesk.
Túto úžasnú štvoricu olejov nakoniec uzatvára
slnečnicový olej, pretože má vysoký obsah
kyseliny linolovej, ktorá je prospešná pre
pokožku a pomáha tak s hydratáciou pokožky
vašej hlavy. Okrem venovania osobitnej
starostlivosti pokožke vašej hlavy, toto
zloženie bohaté na oleje a s vyváženým pH
obaľuje vaše vlasy, aby sa zabránilo štiepeniu
vlasov. Je dostatočne silný na to, aby zanechal
vaše vlasy jemnejšie, lesklejšie a ľahšie

upraviteľné, no dostatočne ľahké na to, aby ste
ho mohli používať ako kondicionér po
oplachovaní bez toho, aby na vlasoch zanechal
ťažkú vrstvu.
ZLOŽENIE:

Šťava z listov Aloe Barbadensis (Stabilizovaný*
gél Aloe Vera Gel), voda, cetylalkohol,
polyquaternium-81, olej zo semienok
Macadamia Integrifolia, propándiol, glycerilstearát, capryloyl glycerín/kopolymér kyseliny
sebakovej, brassica alkohol, diheptyl sukcinát,
kaprylyl éter, (slnečnicový) olej z Helianthus
Annuus, (jojobový) olej z Simmondsia
Chinensis, brassicyl isoleucinate esylát,
guarový hydroxypropyltrimoniumchlorid,
1,2-hexandiol, arginín, (levanduľový) olej
z Levandula Angustifolia, pantenol, vôňa
(parfum).
OBSAH:

296 ml

NÁVOD:

Po použití šampónu Aloe-Jojoba Shampoo
vmasírujte prípravok Aloe-Jojoba
Conditioning Rinse do vlasov a nechajte
pôsobiť 2 až 3 minúty. Dôkladne opláchnite
a vysušte. Ak ho chcete použiť ako
kondicionér bez oplachovania, naneste malé
množstvo na mokré vlasy a postupujte od
končekov smerom ku korienkom. Vysušte
vlasy ako inokedy.
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1. verzia produktového listu

• vyvážené pH
• ľahké zloženie
• obsahuje štyri oleje: jojobový,
slnečnicový, makadamiový 		
a levanduľový olej
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