PRODUCT

CONDITIONER
HÁRNÆRING

Deze voedende en revitaliserende Conditioner (Hárnæring) is geschikt voor alle
haartypes. Jojoba-olie, aloë vera en hibiscus-extract verminderen irritatie. De mix
van etherische oliën stimuleert en geeft glans aan je haar. Vrij van parabenen.
Jojoba-olie voedt, verzacht en beschermt uw haar en hoofdhuid. Aloë Vera kalmeert
en stimuleert haar en hoofdhuid. Betaïne en hibiscus-extracten herstellen de
vochtbalans in je haar, voeden en kalmeren je hoofdhuid. Salie stimuleert de
bloedsomloop in je hoofdhuid en heeft zuiverende en vochtinbrengende
eigenschappen.

ONZE BELOFTE

jojoba oil – hibiscus – sage
250 ml |8,5 fl.oz
GROUP
BATH & BODY BB | 121250

Deze botanische conditioner heeft een unieke formule die volume creëert, het haar
voedt, beschermt en helpt te herstellen. Het geeft het haar een gezonde glans en
maakt het haar makkelijk doorkambaar zonder het uit te drogen of zwaar te maken.

GEBRUIKSAANWIJZING
Aanbrengen op vochtig, gewassen haar en lichtjes inmasseren. Spoel het haar
voorzichtig en herhaal het indien nodig. Voor dagelijks gebruik, geschikt alle
haartypes.
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.
Jojoba olie (Simmondsia chinensis Seed Oil):
Naast zijn uitstekende verzachtende werking die diepe hydratatie en zachtheid
verschaft, wordt jojoba olie in cosmetische formuleringen vaak gebruikt als
verzachtend middel, vanwege de opmerkelijke overeenkomst met de natuurlijke
oliën die door het menselijk lichaam worden geproduceerd en de hoge oxidatieve
stabiliteit ervan.
Hibiscus (Hibiscus sabdariffa):
Hibiscus bevat helende eigenschappen voor de huid, helpt bij het elimineren van
acne en vlekken. Hibiscus-extract verzacht ook ontstekingen en werkt als een
uitstekende vochtinbrenger. Het geeft een boost aan antioxidanten, reden waarom
het een hoge anti-verouderingsactiviteit heeft omdat het de vrije radicalen vastlegt
die de oorzaak zijn van het ouder worden
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, Cetearyl Alcohol, Coco-Caprylate/Caprate, Aloe barbadensis Leaf Juice**,
Glycerin**, Cocoamidopropyl Betaine, Olive Glycerides, Cetyl Palmitate, Sorbitan
Palmitate, Simmondsia chinensis Seed Oil**, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract**,
Glyceryl Caprylate, Maltodextrin, Betaine, Sorbitan Oleate, Xanthan Gum, Glyceryl
Undecylenate, Lactic Acid, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate, Salvia officinalis Oil**/*, Limonene*. * from 100% natural essential oils /
** certified organic

