
Șampon spumos, cu miros floral, citric, îmbogățit cu ingrediente 
ce contribuie la însănătoșirea scalpului. Curăță eficient și are 
efect condiționator dat de keratină, pentru un păr mătăsos 
și strălucitor. Este potrivit pentru orice tip de păr, în special 
pentru părul afectat de mătreață ori scalp cu probleme. 

BENEFICII
HRĂNEȘTE & REVITALIZEAZĂ ulei de jojoba, 
ulei de ricin, ulei de cocos, ulei de brocoli.
STIMULEAZĂ CREȘTEREA PĂRULUI urzică, brusture, 
argilă ghassoul, keratină, pudră de shikakai.

MOD DE APLICARE
Se aplică pe părul umed prin masare. Se recomandă 
a se adăuga oțet de mere în apa de limpezire.

INGREDIENTE
ULEI DE COCOS este apreciat în cosmetică pentru 
textura, finețea și parfumul său. Uleiul de cocos aplicat 
pe piele o lasă mătăsoasă, hrănită și hidratată. 

UNT DE SHEA bogat în fitosteroli, polifenoli și acizi 
grași esențiali. Protejează pielea este nutritiv și 
emolient, facilitează regenerarea cutanată.

ULEI DE MĂSLINE este hidratant și emolient, redă elasticitatea 
pielii și ajută la refacerea structurii ei, calmează iritațiile 
pielii, combate semnele îmbătrânirii și iluminează tenul.

ULEIUL DE RAPIȚĂ bogat în acizi grași monosaturați, conține 
vitamina E , C, protejează pielea de efectele dăunătoare ale 
radicalilor liberi, reface pielea dupa o expunere excesiva 
la soare și hidrateaza. Are proprietăți antiinflamatorii.

ULEI DE JOJOBA este un extras din semințele fructelor de 
jojoba și este defapt o ceară lichidă. Bogat în polifenoli, dintre 
care taninii sunt responsabili pentru senzația uscată după 
aplicarea pe piele. Potrivit pentru toate tipurile de ten, protejează 
împotriva deshidratării, este emolient și nutritiv în profunzime.

ULEI DE RICIN este antiinflamator, antimicrobian, 
curăță și hidratează pielea, ajuta la formarea de spumă 
bogată. Îmbunătățește microcirculația pielii.

ULEI ESENȚIAL DE YLANG-YLANG este o esență apreciată 
pentru parfumul sau dulce floral exotic, voluptos și senzual. 
Este tonifiant, revitalizant, antidepresiv și afrodisiac.

ULEI ESENȚIAL DE LĂMÂIE este un excelent 
agent de curățare, util în tratarea unor afecțiuni ale 
pielii precum petele maronii, tăieturi și răni.

ULEI ESENȚIAL DE LEMONGRASS cu aromă sa citrică 
ierboasă, emană prospețime, este apreciat pentru proprietățile 
antiseptice, este bun tonifiant și dezodorizant, benefic 
pentru tenul gras, cu utilitate și în aplicații de igienă.

ULEI DE BROCOLI bogat în nutrienți și acizi grași nesaturați, 
pentru piele este intens nutritiv și conferă un aspect satinat.

ARGILĂ GHASSOUL este o argilă de origine 
vulcanică provenită din Maroc. Este renumită pentru 
proprietățile excepționale de curățare și îngrijire a pielii 
și părului. Absoarbe grăsimea și impuritățile. 

KERATINĂ este o substanță obținută din grâu, utilizată 
pentru îngrijirea părului ca fortifiant și protector. 

PUDRĂ DE URZICĂ și brusture favorizează creșterea părului, 
combate căderea părului și reduce excesul de sebum.  

PUDRĂ DE SHIKAKAI bogată în saponine este considerată 
a fi un șampon vegetal. Curăță, înfrumusețează parul 
și întreține sănătatea scalpului. Ajută la combaterea 
mătreții și stimulează creșterea părului.

INGREDIENTE INCI
Distilled Water; Cocos Nucifera Oil*; Olea Europaea Oil*; 
Canola Oil*; Butyrospermum Parkii Butter*; Mangifera Indica 
Seed Butter*; Ricinus Communis Seed Oil*; Simmondsia 
Chinensis Seed Oil*; Citrus Aurantifolia Oil*; Pogostemon 
Cablin Leaf Oil*; Stearic Acid; Sea Salt; Montmorillonite; 
Hippophae Rhamnoides; Prunus Amygdalus Dulcis*; 
Brassica Oleracea Oil*; Marocan Lava Clay; Cananga 
Odorata Flower Oil*; Hydrolyzed Wheat Protein, Sodium 
Benzoate; Arctium Lappa; Aqua And Silk Amino Acids; Urtica 
Dioica Leaf; Tocopherol, Helianthus Annus Seed Oil*.

*100 % din totalul ingredientelor provin din agricultură organică. 
Produs cosmetic natural și organic certificat de ecocert 
greenlife în concordanță cu standardul ecocert.

ȘAMPON SOLID
Păr uscat & fragil

Ricin, brusture & urzică


