
תיאור מוצר: מסכת אורגנית לשיער המיועדת להזנה ולשיקום 
השיער, במינון אינטנסיבי של רכיבים פעילים. המסכה מתאימה 
במיוחד לשיער פגום, יבש, צבוע ומסולסל ולשיער בעל נטייה לקצוות 
מפוצלים. המסכה מסייעת בהזנה עמוקה, שיקום וחידוש השיער. 
המסכה מכילה רכיבים המיועדים להעניק לחות ןלהזין את השיער. 
תמציות צמחים ושמנים במסכה פועלים להגנה ולשיקום של מעטפת 
השערה ומעניקים לשיער ציפוי המגן עליו ומשפר את גמישותו 
וחיוניותו. המסכה עשירה בשמנים אורגניים בכבישה קרה: שמן 
קוקוס, שמן אובליפיחה, שמן קיק וזרעי ענבים הידועים באיכויות 
המסייעת לשורשי השיער וחיזוקם. חמאת שיאה לברק השיער. 
אקסטרקטים סרפד, רוזמרין ולבנדר למראה שיער חי, בריא וצעיר. 
מרכיבי המסכה מיטיבים עם השיער ומטפחים אותו למראה שיער 
שופע ובריא, גמיש ומבריק ומגנים עליו מפני נזקי האקלים ותורמים 
לחיזוק שיב השיערה. ללא I SLS ללא פארבנים I ללא סיליקונים I ללא 

משמרים I ללא בשמים סינטטיים. 
הוראות שימוש: למרוח על שיער רטוב ונקי ,לעסות במיוחד באזור 
שורשי השיער והקצוות, להמתין 7-5 דק' ולשטוף. לטיפול ושיקום 
שיער יבש ופגום מומלץ להשתמש במסיכה פעמיים עד שלוש בשבוע 
ובהדרגה לרדת לטיפול של פעם בשבוע לשמירה על השיער. מומלץ 

.Yra לאחר חפיפה בשמפו ומרכך טיפולי מסדרת
אזהרות: יש להימנע ממגע בעיניים ובמקרה כזה יש לשטוף היטב 
מיד במים | יש להשתמש בתמרוק רק למטרה שלשמה הוא נועד 
ובהתאם להוראות השימוש | אין לבלוע | להרחיק מילדים | אין 

להשתמש במוצר אם ידועה רגישות לאחד המרכיבים

ingredients- aloe barbadensis leaf juice, glycerin, hydrolyzed 
wheat protein, caprylic/capric triglyceride, cetyl alcohol, 
stearyl alcohol, stearic acid, coconut (cocos nucifera) oil, 
castor (ricinus communis) oil, arginine, butyrospermum 
parkii (shea) butter, hippophae rhamnoides (sea buckthorn) 
seed oil, hydrogenated olive oil caprylyl esters, vitis vinifera 
(grape) seed oil, citrus aurantium dulcis (orange) peel oil, 
sodium benzoate, xylitylglucoside, lavender (lavandula 
angustifolia) extract, urtica dioica (nettle) leaf extract, 
rosemary (rosmarinus officinalis) extract, benzyl alcohol, 
xanthan gum, tocopherol, phyto-sterol, anhydroxylitol, 
myrtus communis oil, potassium sorbate, citric acid, 
squalene, pelargonium graveolens (geranium) oil, xylitol, 
sodiumhydroxide. limonene, linalool, citronellol.
* **Natural 100% Organic 71%
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