
Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
Od˝ywka do włosów Aloe-Jojoba

•  Neutralne pH

•  Lekka receptura

•  Zawiera cztery olejki: z jojoby, z makadamii, słonecznikowy i lawendowy

Z post´pem nauki, równie˝ nasze receptury stajà si´ coraz doskonalsze. UlepszyliÊmy 
naszà dotychczasowà receptur´ od˝ywki do włosów, tak by działała synergicznie 
z nowym AloeJojoba Shampoo. Uzupełniajàca działanie szamponu AloeJojoba 
Conditioning Rinse jest wzbogacona witaminà B kompleks, olejkiem z orzeszków 
makadamia, jak równie˝ naszym olejkiem eterycznym Forever Essential Oils Lavender. 
Dodaje włosom blasku, nawil˝a skór´ głowy i ułatwia rozczesywanie. 

Jojoba od setek lat jest ceniona za swoje właÊciwoÊci nawil˝ajàce. Olejek makadamia jest Êwietnym 
emolientem, o wysokiej zawartoÊci tłuszczów nienasyconych, dzi´ki czemu tak˝e wyÊmienicie 
nawil˝a skór´.

Kolejnym składnikiem jest nasz własny, pochodzàcy z Bułgarii, olejek lawendowy, który od˝ywia włosy 
i dodaje im blasku.

Fantastyczny kwartet olejków dopełnia olej słonecznikowy o wysokiej zawartoÊci kwasu linolowego, 
który wspiera barier´ ochronnà skóry, pomagajàc jej tym samym zachowaç odpowiednie nawil˝enie.

Ta bogata w olejki receptura o neutralnym pH nie tylko wyjàtkowo dobrze dba o skór´ głowy, ale 
równie˝ pomaga chroniç koƒcówki włosów przed rozdwajaniem. Sprawia, ˝e włosy sà bardziej 
mi´kkie, lÊniàce i łatwiejsze do uło˝enia, a jednoczeÊnie nie obcià˝a włosów, wi´c mo˝na pozostawiç 
jà bez spłukiwania.

Składniki: Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* 
Aloe Vera Gel), Water (Aqua/Eau), Cetyl Alcohol, 
Polyquaternium81, Macadamia Integrifolia Seed Oil, 
Propanediol, Glyceryl Stearate, Capryloyl Glycerin/
Sebacic Acid Copolymer, Brassica Alcohol, Diheptyl 
Succinate, PPG3 Caprylyl Ether, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Brassicyl Isoleucinate Esylate, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, 1,2Hexanediol, 
Arginine, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, 
Panthenol, Fragrance (Parfum).

Tylko do u˝ytku zewn´trznego. Unikaç kontaktu z oczami. JeÊli produkt 

dostanie si´ do wn´trza oka, przemyç wodà.
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OPAKOWANIE 
296 ml
SPOSÓB U˚YCIA 
Po umyciu włosów AloeJojoba 
Shampoo wmasowaç od˝ywk´ we 
włosy i pozostawiç na 23 minuty. 
Dokładnie spłukaç i wysuszyç włosy. 
Od˝ywk´ mo˝na równie˝ pozostawiç 
na włosach – nało˝yç na włosy 
niewielkà iloÊç od˝ywki, wcierajàc od 
koƒcówek do korzeni. Wysuszyç włosy 
jak zazwyczaj.


