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ORGANICARE Hair Conditioner 200
ml
Cena

59,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CC0017

Kod producenta

CC0017

Opis produktu
BIO odnowa włosów prosto z natury
Stosując codziennie kosmetyki do pielęgnacji swoich włosów zastanawiasz się, ile jednocześnie sztucznych substancji sobie aplikujesz? A
przecież cudowne, lecznicze działanie roślin nie jest Ci obce… Powróć z nami do korzeni! Wykorzystaj naturalną moc, innowacyjnych
kosmetyków OrganiCare CaliVita®. Produkty te to wynik najnowszych, wieloletnich badań naukowych , które zostały stworzone, by
w pełni zaspokoić indywidualne potrzeby kobiet, mężczyzn, a także dzieci. Odkryj siłę i moc działania naturalnych kosmetyków, pochodzących z
ekologicznych upraw, o pobudzających zmysły, urzekających zapachach , w eleganckich opakowaniach, wolnych od wszelkich zanieczyszczeń
sztucznymi chemikaliami czy spalinami.
OrganiCare Hair Conditioner - Odżywka do włosów
Natychmiast nawilża, odżywia, wzmacnia oraz pomaga przywrócić naturalną równowagę włosów. Nadaje im niebywały połysk i sprawia, że stają
się gładkie i łatwe do rozczesania. Do codziennego stosowania, również do włosów farbowanych.
Produkt zawiera m.in: ekstrakt z nasion drzewa Moringa Pterygospema, wyciąg z owoców oliwki europejskiej, masło Shea, wyciąg z
liści aloesu,olej z kiełków pszenicy, wyciąg z liści rozmarynu, wyciąg z liści lawendy.
Cenne BIO składniki aktywne
99% roślinnych składników aktywnych zawartych w produktach OrganiCare CaliVita® pochodzi ze ściśle kontrolowanych ekologicznych
upraw. Naturalny surowiec, dzięki ręcznemu zbiorowi, jest staranie selekcjonowany. Do produkcji wykorzystywane są jedynie te
części rośliny, które spełniają rygorystyczne standardy i wymogi jakości , w najefektywniejszy sposób dbając o codzienne piękno Twoich
włosów oraz ich prawidłowe nawilżenie, odżywienie i regenerację.
Jak zapewniamy najwyższą jakość surowców?
Ekstrakcja cennych składników aktywnych odbywa się precyzyjnie określoną metodą, w ściśle kontrolowanych warunkach.Każdy liść aloesu w
przeciągu 2 godzin po ręcznym zbiorze jest dokładnie myty, ręcznie cięty, by uzyskać jak najlepszej jakości żel, zapewniając
włosom, dogłębne nawilżenie, miękkość, elastyczność oraz świeżość na długi czas.
Tajemnicą skuteczności działania OrganiCare jest umiejętne łączenie w ściśle określonej proporcji i kolejności składników aktywnych
roślin o jak najlepszych właściwościach, a następnie wspólne ich dojrzewanie przez około 2-3 tygodnie. Produkcja odbywa się w
tradycyjny sposób, w niskiej temperaturze, bez udziału metod chemicznych, by zachować jak największą skuteczność cennych
składników aktywnych. Dzięki czemu ich niezwykłe właściwości zachowane w 100%, a oferowany produkt jest gwarantem
najwyższej jakości!
Rygorystyczna metoda produkcji wymaga szczególnej uwagi i ogromnego nakładu pracy ręcznej , ale tylko w ten sposób, możemy
otrzymać wyjątkowo skuteczny i nieskazitelnie czysty produkt końcowy . Każdy etap produkcji odbywa się pod ścisłym nadzorem,
a wyprodukowane kosmetyki OrganiCare są certyfikowane przez jednostkę certyfikującą Ecogruppo Italia.
Profesjonalna pielęgnacja włosów łagodnymi i naturalnymi składnikami.

Sposób użycia
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Użycie: zastosuj odżywkę na wilgotne włosy bezpośrednio po umyciu ich szamponem.
Dokładnie ją rozprowadź na końcówki włosów a następnie całe włosy. Spłucz obficie wodą.

9 powodów, dla których warto sięgnąć po OrganiCare Hair Conditio
Bazując już na 25. letnich doświadczeniach naszych wybitnych specjalistów,
oferujemy innowacyjne produkty spełniające najwyższe standardy jakości.
99,78 % składników pochodzenia naturalnego.
98,86% składników roślinnych pozyskiwanych z upraw ekologicznych.
Wszystkie surowce i produkty są wolne od zanieczyszczeń, metali ciężkich, jak
również spełniają odpowiednie wymogi mikrobiologiczne i fizykochemiczne.
Produkty są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami stosowanymi w
przemyśle kosmetycznym.
Produkcja odbywa się w tradycyjny sposób, w niskiej temperaturze, bez udziału
metod chemicznych, by zachować jak największą skuteczność cennych składników
aktywnych.
Każdy etap produkcji podlega rygorystycznej kontroli jakości zgodnie z
wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej), a gwarantem
najwyższej jakości i bezpieczeństwa kosmetyków jest certyfikat wystawiony przez
jednostkę certyfikującą Ecogruppo Italia.
Gwarantujemy 100% jakość naszych produktów.
Produkty spełniają wymogi określone w przepisach Unii Europejskiej.
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