Месечни промоции Не пропускайте вълнуващите промоции, които City
Cocoon предлагат всеки месец! Научете повече

CONDITIONER
DETANGLING &
NOURISHING
Улеснява разресването.
По-лесна за оформяне коса.
Придава блясък и копринена мекота.
Хидратира и подхранва.
Придава лекота.

Формулата е богата на съставки, които ще подхранят косата, ще улеснят
разресването и оформянето в прическа. Изчистен от излишни компоненти
балсамът съдържа натурални съставки, които ще предпазят косъма от
накъсване и неравномерна структура. Ще подобрят цялостния вид на
косата,

ще

предадат

балансирани

витамини,

блясък,
масла,

мекота

и

растителен

гладкост.

Съдържа

глицерин,

алое

добре
вера

и

растителни екстракти. Регенерира косата в дълбочина, възвръща нейния
блясък и еластичност. Косата е сияйна и жива благодарение на
хидратацията

на

различни

нива,

които

осигуряват

натуралните,

висококачествени и ефикасни съставки, вложени в продукта.

УПОТРЕБА

ОСНОВНИ СЪСТАВКИ

Нанесете балсама по дължината на
измита коса. Оставете да подейства 3
минути и изплакнете обилно с вода.

0%: Сулфати, добавена сол,
продукти от животински произход,
парафин, силикони

ВАЖНО E
3 минути е минимум необходимото
време за да могат да подействат
съставките. Колкото по-дълго
оставите балсама на косата, толкова
по-добър ефект ще усетите върху
косъма.
Не пренебрегвайте изплакването.
Нека бъде обилно и продължително,
докато не премахнете цялото
количество балсам от корените до
върха.

Витамин А, Е и D - стимулира
растежа и предотвратява загубата
на коса.
Масло от авокадо - прониква в
клетките на космените фоликули,
възстановява тяхната структура и
естествена здравина.
Арганово масло - хидратиращо и
дълбоко подхранващо масло, богато
на витамин Е и антиоксиданти.
Растителен глицерин - при
редовна употреба ще постигнете
бляскава, мека и добре
хидратирана коса.

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

City Cocoon Балсам за коса за разресване
и подхранване има балансирана и богата
формула, която допринася за лесното
разресване и улесняват процеса на
оформяне. Щедро подхранва косата с
витамини, екстракти и масла.

Само за външна употреба. Да се пази
далеч от деца. Ако възникне контакт
с очите, изплакнете добре с вода.

СЪСТАВ/ INCI:
AQUA, CETEARYL ALCOHOL*, GLYCERIN,
POLYQUATERNIUM-39, BEHENTRIMONIUM
CHLORIDE, CETRIMONIUM CHLORIDE,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, ALOE
BARBADENSIS LEAF JUICE,
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER,
PERSEA GRATTISSIMA OIL, PANTHENOL,
POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOAT,
BENZYL ALCOHOL*, PARFUM, HEXYL
CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL,
TOCOPHERYL ACETATE, CHAMOMILLA
RECUTITA FLOWER EXTRACT, ACORUS
CALAMUS ROOT EXTRACT, RETINYL
PALMITATE, DISODIUM EDTA, CITRIC ACID
*Тези алкохоли принадлежат към
групата на мастните алкохоли и не са
вредни.

