®

BEAUTIFUL SUSTAINABLE

Úžasně krásné, zdravé vlasy

neuMoisture shampoo™

Znáte ten pocit suchých vlasů? Potřebují hydrataci. Tato bezsulfátová receptura vlasy jemně čistí,
aniž by odstraňovala jejich přirozenou vlhkost.a esenciální oleje. Její luxusní bohatá krémová pěna
vyživuje a hydratuje vlasy. Phyto Colour Complex™, patentovaná směs rostlinných výtažků a
esenciálních olejů, zintenzivňuje odstín, živost a trvanlivost barvy, zatímco Phyto UV Shield™,
exkluzivní směs rostlinných živin, chrání barvu před UVA a UVB zářením. Hydratuje suché,
poškozené vlasy, obnovuje rovnováhu vlhkosti a odolává atmosférické vlhkosti. Zanechává vlasy
hebké, silné a zářivě lesklé.

POUŽITÍ: Napěňte a opláchněte pro doplnění potřebné vlhkosti. Dokončete toto hydratační
ošetření kondicionérem NEUMA neuMoisture condition®.

Čím je tato receptura speciální?
• Phyto Colour Complex: jemný systém přírodních povrchově aktivních látek odstraňuje z
vlasů látky znečišťující životní prostředí, nikoliv barvu. Rostlinné výtažky obnovují přirozené
zdraví a lesk, zintenzivňují barevný odstín a prodlužují životnost barvy.
• Phyto UV Shield: patentovaná směs certifikovaných organických rostlinných výtažků
zlepšuje hloubku tónu, lesk a živost barvy. Esenciální oleje chrání před UVA a UVB
zářením a blednutím barvy.
• Slunečnicový olej: poskytuje UV ochranu, dodává lesk a chrání vlasy před tepelným
poškozením.
• Zelený čaj a výtažek z hroznových semínek: přírodní antioxidanty.
• Bambucké máslo: dodává vlhkost a pomáhá vyhladit vlas.
• Yerba mate: dodává lesk.
• Bezsulfátový: jemně čistí, aniž by odstraňoval esenciální oleje.
• Vůně je získávána z čistých esenciálních olejů z levandule, mandarinky a vanilky –
skutečná aromaterapie.

NEUMA používá pouze obnovitelné složky na rostlinné bázi - zanechává vás
a vaše vlasy krásnější. Naše řada profesionálních kosmetických produktů
obsahuje složky, které usilují především o to, aby neškodily - protože stejně
jako vy, i my se staráme o planetu a vlasy.
ŽÁDNÉ syntetické parfemace, ftaláty, isothiazolinony, sulfáty, parabeny,
bromidy, chlorid sodný, 1,4-dioxan, lepek, neurotoxiny, sloučeniny hliníku,
glykoly, zdroje formaldehydu, močovina, karcinogeny ani látky znečišťující
životní prostředí – důvěryhodná, udržitelná značka.
•
•
•
•
•
•
•

obnovitelné, prospěšné a barvostálé ingredience na rostlinné bázi
certifikované organické extrakty
z 90 % recyklované obaly
certifikace na 100 % využití větrné energie
veganské
schválené organizací PETA
netestované na zvířatech
®

Protože na všem záleží… více informací na neuma.cz

