Informacje o produkcie
Utworzono 14-11-2019

Olej Pielęgnacji do Włosów SESA (Ayurwedyjska receptura)-90ml.
Cena :
17,99 zl
Producent : Sesa
Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Olej Pielęgnacji do Włosów SESA (Ayurwedyjska receptura)-90ml.
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Olejek, który podbił serca kobiet.
Niezwykła Ayurwedyjska receptura pozwala nazwać ten olejek leczniczym, gdyż opiera się na wiedzy zaczerpniętej z medycyny staroindyjskiej. Odpowiednio
dobrane zioła bez sztucznych dodatków takich oleje mineralne,
Odpowiednio dobrane proporcje powodują iż olejek jest bardzo skuteczny w zwalczaniu łupieżu, oraz co ważne stymuluje cebulki włosów i przyśpiesza
odrastanie włosów utraconych a także zapobiega wypadaniu włosów.
Likwiduje uporczywe swędzenie skóry głowy.
W skład znalazły się takie rośliny jak NEEM – pośadający właściwości bakterio – grzybobójcze, bhringraj- który przyśpiesza wzrost włosa i zapobiega
wypadaniu, Henna- o właściwościach odżywczych i kondycjonujących, oraz wiele innych
Niezwykle dobrze odżywia, nawilża i dodaje blasku włosom zniszczonym zabiegami fryzjerskimi a także warunkami atmosferycznymi. Olejek SESA polecany
jest wszystkim Paniom, którym zależy na pięknych i przede wszystkim zdrowych włosach
Sposób użycia:
Olejek nałożyć wieczorem na włosy oraz wmasować w skórę głowy, najlepsze efekty osiąga się pozostawiając olejek na cała noc.. Rano zmyć ciepłą wodę
SKŁAD:
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* Bhringraj (Eclipta alba) 3%
* Trifala 3% w/v
* Brahmi (Saraswathi) (Centella asiatica) 1% w/v
* Chameli Pan(Chetika) (Jasminum officinale) 1% w/v
* Chanothi (Krishnala) (Abrus precatorius) 0.5% w/v
* Dhaturo(Mahamohi) (Datura metel) 2% w/v
* Elaychi (Sukshma) (Elettaria cardamomum) 0.5% w/v
* Gali pan (kalkeshi) (Indigofera tinctoria) 1.% w/v
* Indravama (Gavakshi) (Citrullus colocynthis) 1.% w/v
* Jatamansi (Tapasvini) (Nardostachys jatamansi) 0.5% w/v
* Karanj Beej (Chirbilvak) (pongamia glabra) 0.5% w/v
* Neem Beej (paribhadra) (Azadirachta Indica) 0.5% w/v
* Mahendi Pan (Henna) (Lawsonia alba) 0.5% w/v
* Mandur (Sinhan) (Ferri peroxi dumrubrum) 4% w/v
* Rasvanthi (Rasgarbh) (Berberis aristala) 0.5% w/v
* Akkal kara (Anacyclus pyrethrum) 0.5% w/v
* Vaj (Jatila) (Aconus Calamus) 0.5% w/v
* Yashti Madhu (Mulethi) (Glycyrrhiza glabra) 0.5 % w/v
* Milk (Dugdha) 10% v/v
* Wheat Germ Oil (Triticum aestivum) 1% Bogate w witaminę E, jako antyoksydant chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV. Zawiera proteiny z
ziaren pszenicy.
* Lemon Oil (Citrus medica) 1% Bogate źródło witaminy C i antyoksydantów.
* Nilibhrungandi Oil 8% Wspomaga porost włosów
* Til Oil (Sesamum indicum) 25% (olejek sezamowy) Wzmacnia włosy oraz likwiduje ich wypadanie
* Sugandhit Dravya 2%
* Coconut Oil olejek kokosowy jako baza
Colour : Quinazarine Green SS.

Poj. 90ml
ml: 90
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