
ברישיון משרד הבריאות 

water/aqua, 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, crambe 
abyssinica seed oil phytosterol esters, 
butyrospermum parkii (shea) butter, 
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, 
guar hydroxypropyltrimonium 
chlorid   ,squalene, pelargonium 
graveolens (geranium) oil, xylitol, 
sodium hydroxide. limonene, linalool, 
citronellol.

תיאור מוצר: מרכך אורגני המיועד לשיקום 
שיער יבש או פגוע, נעים למגע עם ריח רענן. 
המרכך עשוי משמנים בכבישה קרה שמן 
קיק, חמאת שיאה, שמן קוקוס, שמנים 
בעלי אפקט מדהים לשיער, מרככים אתו 
ומשאיר אותו נעים וקל לסירוק. המרכך 
וצמחים  ארומטיות  בתמציות  מועשר 
שיזינו יחליקו וישאירו את השיער חלק, 
נעים וריחני.ללא I SLS ללא פארבנים I ללא 
סיליקונים I ללא משמרים I ללא בשמים 

סינטטיים. 
הוראות שימוש: 

 yra 1. יש לשים כמות קטנה של מרכך
על כף היד, כ-שתי לחיצות ולאחר מכן 
למרוח את המרכך רק על אורכי השיער 
ולא על השורשים או הקרקפת. מומלץ 
להתחיל מהקצוות ולטפס עם החומר 
כלפי מעלה עד 2-3 ס"מ לפני השורשים. 
המרכך של yra נוזלי ולא סמיך כמו מרככים 
קונבנציונליים, אין צורך להשתמש בכמות 
גדולה מדי של מרכך, כמות קטנה שתפוזר 
ביסודיות על השיער תעשה עבודה נפלאה. 
2. יש להשאיר את המרכך על השיער למשך 
2-3 דקות ולשטוף באמצעות מים זורמים 
מלמעלה כלפי מטה עד להסרה מלאה.
3. אם השיער שלכן מרגיש כבד ושומני 
נסו להחליף את סדר הפעולות ולהשתמש 
במרכך לפני השמפו. כך המרכך נשטף 
טוב יותר לאחר שכבר עשה את העבודה.

אזהרות: יש להימנע ממגע בעיניים ובמקרה 
יש   | יש לשטוף היטב מיד במים  כזה 
להשתמש בתמרוק רק למטרה שלשמה 
הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש | אין 
לבלוע | להרחיק מילדים | אין להשתמש 
במוצר אם ידועה רגישות לאחד המרכיבים.
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the repair conditioner
500 מ"למרכך אורגני


