šetrná péče | čistá barva
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Vosková mlha, která dodá vlasům texturu a ležérně rozcuchaný
vzhled. Zkroťte krepatění a poletování díky nemastnému složení
obsahujícímu výtažky z Goji, avokáda a Lilly Pilly.
FIXACE: 3.5/5

		

FINISH: 4/5

Použití
Před použitím nádobu dobře protřepejte. Nastříkejte přímo na
suché vlasy nebo konečky prstů pro oddělení jednotlivých
pramenů.
Hlavní ingredience
Goji - Výtažek z plodů Goji, bohatý na vitamíny A a C, vyživuje
a pomáhá udržovat vlasy jemné a lesklé.
Avokádo – bohaté na vitamín E, pomáhá chránit vlasy před
poškozením vlivem prostředí a snižuje krepatění.
Lilly Pilly - Extraktu z původní australské rostliny bohatý na
vitamín C, který působí jako přirozený kolagen a vyživuje vlasy.
Quandong - Přírodní extrakt z australské pouštní rostliny
s vysokým obsahem vitamínu C, bílkovin a esenciálních
mastných kyselin. Udržuje vlasy zdravé a vyživené.
Vůně dřeva a zázvoru Hinoki – přírodní směs
s esenciálními oleji.
Slib O&M
Od samého zrodu značky O&M jsme měli za cíl přemostit
propast mezi přírodní a luxusní vlasovou péčí. Naše jedinečná
filozofie zní: odstranit chemikálie a nahradit je složkami
přírodního původu, včetně vysoce kvalitních botanických složek
a esenciálních olejů původem z Austrálie. S čistým svědomím
jsme schopni dosáhnout profesionálních salonních výsledků.
Produkty O&M chrání barvu vlasů, neobsahují sulfáty, parabeny,
MI, ftaláty, triklosan ani propylenglykol. Naše produkty jsou
šetrné k pokožce rukou a k vlasům. To však nemá vliv na jejich
vysokou kvalitu i účinnost. Celá řada je 100% recyklovatelná,
není testovaná na zvířatech, neobsahuje složky živočišného
původu, ani lepek.
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T: +61 2 9695 5000
www.originalmineral.com

200
ml RRP $38.95 each, 200ml
W-SPRAY

