PRODUCT

SHAMPOO
SJAMPÓ

Deze verzorgende Shampoo (Sjampó) voor normaal haar met aloë vera, betaïne uit
suikerbiet, plantaardig squaleen, macadamia-olie en salie-extract. Gebaseerd op
natuurlijke ingrediënten en vrij van parabenen en siliconen. Aloë Vera heeft
verzachtende, kalmerende en hydraterende eigenschappen. Betaïne uit suikerbieten macadamia-olie herstelt de vochtbalans van je haar, voedt en kalmeert je
hoofdhuid. Plantaardig squaleen is een perfecte natuurlijke moisturizer. Salie
stimuleert de bloedsomloop in je hoofdhuid en heeft zuiverende en
vochtinbrengende eigenschappen.
ONZE BELOFTE

aloe vera – sage

Deze zachte, rijkelijke formulering maakt het haar schoon, glanzend en soepel.
Reinigt en geeft veerkracht en volume zonder dat het haar of hoofdhuid uitdroogt.

250 ml |8,5 fl.oz

GEBRUIKSAANWIJZING

GROUP
BATH & BODY BB | 101250

Breng twee pompen aan op nat haar, masseer zachtjes in het haar en de
hoofdhuid, spoel grondig af. Voor dagelijks gebruik, alle haartypes. Volg met
conditioner om het haar te verzachten, te ontwarren en verder te versterken.
BOTANISCHE ACTIEVEN
Aloë vera (Aloe barbadensis):
Aloë Vera is een van de meest complete cosmetica-actieve bestanddelen. De
kracht van vetplanten (zoals Aloë vera) om te overleven in ruwe omgevingen is te
danken aan hun ongelooflijke vermogen om vocht vast te houden. Ze zijn ook zeer
ontstekingsremmend, antimicrobieel en antibacterieel. Al deze factoren maken
succulenten uitstekend in huidverzorgingsformules. Ze bezitten uitzonderlijke
hydraterende, huidherstellende eigenschappen en zijn erg ontstekingsremmend en
verzachtend.
Betaïne (Beta vulgaris):
Wordt gebruikt voor zijn hydraterende en kalmerende en hypoallergene
eigenschappen. Verbetert de productie van collageen en haargroei.
Plantaardig squaleen:
Plantaardige squaleen helpt de huid hydrateren en beschermen, bestrijdt de
vorming van rimpels, stimuleert de regeneratie van gezonde huidcellen en voorkomt
vroegtijdige veroudering van de huid. Het wordt ook verondersteld een essentieel
ingrediënt te zijn in formuleringen voor eczeem en psoriasis, waarbij verlichting van
droge, jeukende en beschadigde huid nodig is. Het herstelt de soepelheid, creëert
een vochtbarrière, geneest schrale en gebarsten huid.
Macadamia olie (Macadamia Ternifolia):
Macadamia-olie is een lichte, vetarme olie die snel door de huid wordt opgenomen.
Het heeft verzachtende en verzorgende eigenschappen, is rijk aan antioxidanten en
helpt de tekenen van veroudering van de huid te voorkomen.
Salie (Salvia officinalis):
Salie-extract reguleert de hoeveelheid vet geproduceerd door de talgklieren van de
huid. Salie verzorgt de huid en reguleert zweten, is antimicrobieel en versterkend.

INGREDIËNTEN
Aqua, Glycerin**, Aloe barbadensis Leaf Juice**, Coco-Glucoside, Decyl Glucoside,
Squalane, Macadamia ternifolia Seed Oil, Salvia officinalis Leaf Extract, Xanthan
Gum, Maltodextrin, Citric Acid, Phytic Acid, Betaine, Carrageenan, Tocopherol,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzoic Acid, Salvia officinalis Oil**/*,
Limonene*.
* from 100% natural essential oils / ** certified organic

