
 PL  Szampon do włosów Odbudowa & Ochrona
Odpowiednia pielęgnacja sprawia, że włosy są zdrowe 
i lśniące. Z myślą o tym powstał nasz szampon do codzien-
nego stosowania, przeznaczony do włosów normalnych, 
suchych i zniszczonych. Łączy delikatne właściwości myjące 
z intensywną ochroną i pielęgnacją. Zastosowany w szampo-
nie Keracyn™ - aktywny składnik otrzymywany z karczocha, 
wyraźnie poprawia kondycję włosów, wzmacnia je, chroni 
przed uszkodzeniami zewnętrznymi i polepsza ich połysk. 
Ekstrakt z liści bambusa zapobiega podrażnieniom i chroni 
włosy przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. 
Szampon zawiera także bogatą w minerały wodę morską 
z głębi ziemi o działaniu wzmacniającym i mineralizującym.
Jak go używać: Nanieś szampon na mokre włosy, delikatnie 
wmasuj i spłucz. W razie potrzeby powtórz czynność. Stosuj 
go razem z Odżywką do włosów Odbudowa & Ochrona. 
Najlepiej zużyć przed końcem: data i numer partii na 
opakowaniu.

 EN  Daily Shampoo Repair & Protect
Proper care makes your hair healthy and shiny. With this 
in mind, our shampoo for daily use has been developed 
for normal, dry and damaged hair. It combines gentle 
washing properties with intensive protection and care. 
Keracyn™, an active ingredient derived from artichoke, 
used in the shampoo, significantly improves the condi-
tion of hair, strengthens it, protects it against external 
damage and enhances its shine. Bamboo leaf extract pre-
vents irritation and protects hair against free radicals. 
The shampoo also contains rich in minerals sea water 
from the depths of the earth with a strengthening and 
mineralizing effect.
How to use it: Apply the shampoo to wet hair, massage 
gently and rinse. Repeat this action if necessary. Use it to-
gether with Daily Hair Conditioner Repair & Protect. Best 
used before the end of: see date and batch number on 
the packaging.

Jest tak skuteczny, bo w środku ma [składniki]: /  It is so efficient because it contains [ingredients]:
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Chloride, Glycerin, Polyquaternium-7, Sorbitan 
Sesquicaprylate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Citric Acid, Cynara Scolymus Leaf Extract, Bambusa 
Arundinacea Leaf Extract, Maris Aqua, Macadamia Seed Oil Glycereth-8 Esters, Fucus Vesiculosus Extract, Enteromorpha 
Compressa Extract, Porphyra Umbilicalis Extract, Undaria Pinnatifida Extract, Lithothamnion Calcareum Extract, Panthenol, 
Gluconolactone, Calcium Gluconate, Propanediol, Propylene Glycol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Geraniol, 
Limonene, Linalool
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Szampon do włosów Odbudowa & Ochrona

blackcurrant & cedarwoodblackcurrant & cedarwoodblackcurrant & cedarwood

D A I L Y  S H A M P O O
R E P A I R  &  P R O T E C T

250 ml / 8.45 fl.oz.


