
 Yra תיאור מוצר: שמפו אורגני ללא מלחים של
המיועדת לרענון ולשיקום שיער יבש במראה 
עייף ו/או עם קצוות מפוצלים. השמפו מכיל 
וצמחים של מליסה  מיצוי תמציות פרחים 
שמן  קיק  שמן  השיער,  לחיזוק  ורוזמרין 
אובליפיחה וחוחובה המרככים את השיער 
ותמצית מרווה המיועדות להעניק שיער מלא 
חיים ורך למגע. השמפו מועשר באקסטרקט 
אלוורה המכיל ויטמינים ומינרלים המשמשים 
להרגעה ולמראה שיער בריא, ובחלבון קינואה 
המרכך את השיער ומחזק את שורשי השיער. 
השמפו מתאים גם לשיער שעבר החלקה. 
סיליקונים  ללא   I ללא פארבנים   I SLS ללא
סינטטיים.  בשמים  ללא   I משמרים  ללא   I

הוראות שימוש: 
1. הרטיבו היטב את השיער לפי השימוש.

2. השתמשו בכמות קטנה, שתי לחיצות פחות 
או יותר. משפשפים היטב את השיער עד שיש 
הקצפה. השמפו של yra נוזלי, ואינו בעל מרקם 
זהה לשמפו קונבנציונאלי כי הוא לא מכיל מלחים. 
3. הקצפה תהיה שונה בשמפו של yra בגלל 
שאין בשמפו בכלל מלחים, כמות הקצף תהיה 
קטנה יותר מאשר בשמפו רגיל. חשוב לדעת שזה 
לא מעיד על כך שהשמפו לא עושה את העבודה.
4. שטפו את השיער באופן יסודי, יש לשטוף 
את השיער ביסודיות לאחר החפיפה, עם הרבה 
מים מתחת לזרם למשך כמה דקות לסחוט את 
השיער על מנת לוודא שלא נשאר חומר. מומלץ 
לחפוף פעמיים, החפיפה הראשונה מיועדת 
לניקוי הלכלוך הרציני, והפעם השנייה - להקצפה 
טובה ולהשלמת התהליך. הרכיבים האורגניים 
נספגים היטב בשיער, אז צריך לשטוף טיפה 
יותר זמן את השיער עד שכל הלכלוך ירד לגמרי.

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.

ברישיון משרד הבריאות 

water, aloe barbadensis leaf juice, decyl 
glucoside, sodium lauroyl sarcosinate, 
coco betaine,  xyl i ty lglucoside 
,anhydroxylitol,  xylitol, glycerin, xanthan 
gum, caprylyl/capryl glucoside, salvia 
officinalis (sage) extract, rosmarinus 
officinalis (rosemary) extract, utrica dioia 
(nettle) leaf extract, citrus aurantium 
dulcis (orange) peel oil, crambe 
abyssinica seed oil phytosterol esters  , 
myrtus communis oil, ricinus communis 
(castor) oil , guar hydroxypropyltrimonium 
chlorid   ,pelargonium graveolens 
(geranium) oil,  sodium levulinate, 
sodium anisate, simmondsia chinensis 
(jojoba) seed oil, hippophae rhamnoides 
(sea buckthorn) seed oil, hydrolyzed 
quinoa, citr ic acid. citronellol ,  
linalool, limonene.
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