Aloe-Jojoba Shampoo

OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ

#640

FAKTY
• skvelý pre každý typ vlasov
• jemný k pokožke hlavy
• prírodná pena ľahko odstráni všetky nečistoty
• uľahčuje rozčesávanie vlasov a nezaťažuje ich
bezlepkový

vhodný pre vegetariánov

vhodný pre vegánov

OBSAH
296 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste primerané množstvo šampónu na mokré
vlasy. Napeňte a dôkladne opláchnite. Pre najlepšie
výsledky následne použite Aloe-Jojoba Conditioner.

CERTIFIKÁTY
IASC, kóšer, halal, netestované na zvieratách

Aloe-Jojoba Shampoo
Hĺbková výživná a čistiaca sila pre všetky typy vlasov.
Forever Aloe-Jojoba šampón je vyrobený z čistého vnútorného listu aloe
vera a jojobového oleja posilňujúceho vlasy. Pre najlepšie výsledky je
ideálne ho používať každý deň. Nechajte sa očariť osviežujúcou vôňou
zmesi tropického ovocia s prímesou sladkej smotany. Vďaka bohatej
prírodnej pene sa všetky nečistoty ľahko vymyjú z vlasov, pričom vlasy
zostávajú hebké a krásne.
Bez pridania sulfátov, Aloe-Jojoba šampón pomáha udržiavať rovnováhu
hydratácie pokožky hlavy a zároveň ju udržiavať hebkú a čistú. Forever
stabilizovaný aloe vera gél nielenže pomáha vašim vlasom udržať ich
vyživené, ale funguje aj ako prírodný emulgátor, ktorý zanecháva vlasy
čisté a obnovené s krásnym leskom.
Do šampónu sme pridali jojobový olej, ktorý zosilňuje vlasové vlákna
a navracia vlasom ich hustotu a pružnosť. Tento ľahký olej je výživný,
upokojujúci a šetrný k pokožke hlavy. Forever ešte zvýšila účinnú silu
tohto šampónu arganovým olejom, vitamínom B5 a šípkovým olejom.
Kombinácia týchto mocných zložiek poskytuje živiny, nenasýtené mastné
kyseliny a antioxidanty, ktoré podporujú zdravé vlasy a pomáhajú im
udržiavať ich hydratované a hebké.
Forever Aloe-Jojoba šampón ideálny pre celú vašu rodinu. Zažite pocit
nesmiernej čistiacej sily, ktorá zanecháva vaše vlasy krásne a hebké ako
zamat. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite po šampóne
Forever Aloe-Jojoba kondicionér!

ZLOŽENIE
Aloe Barbadensis Leaf Juice
(Stabilized* Aloe Vera Gel/gel d’aloes officinal
stabilise*), Water (Aqua/Eau), Sodium C14-16
Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine,
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl
Glucoside, Argania Spinosa Kernel Oil, Panthenol,
Rosa Canina Fruit Oil, Simmondsia Chinensis
(Jojoba) Seed Oil, Sorbitan Oleate Decylglucoside
Crosspolymer, Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Hydroxyacetophenone, Dimethicone
PG-Diethylmonium Chloride, Cetrimonium
Chloride, Propanediol, Citric Acid, Chlorphenesin,
Disodium EDTA, Potassium Sorbate, Fragrance
(Parfum).

