®

BEAUTIFUL SUSTAINABLE

Úžasně krásné, zdravé vlasy

neuMoisture intensive masque™

Rehydratuje žíznivé vlasy extra dávkou vlhkosti. Toto výživné hydratační ošetření uzamyká vlhkost a zlepšuje celkový stav, sílu
a ovladatelnost vlasů. 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. Obnovující receptura pomáhá kontrolovat frizz a létající vlásky a obnovuje jemnost, hebkost a lesk vlasů.

POUŽITÍ: Po použití šamponu NEUMA neuMoisture shampoo® naneste důkladně na celé vlasy. Nechejte působit 2-3 minuty a
opláchněte.

Čím je tato receptura speciální?
• Phyto Colour Complex: 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.
• Bambucké máslo: přirozeně absorbuje UVB záření, čímž chrání barvu a brání ztrátě vlhkosti.
• Výtažek z řebříčku: chrání vlasy před tepelným poškozením a obnovuje pružnost.
• Jojobové estery: zjemňují, zklidňují a opečovávají vlasy a dodávají lesk.
• Výtažek z hroznových semínek: jako antioxidant chrání vlasy před škodlivým UV zářením.
• Vůně je získávána z čistých esenciálních olejů z levandule, mandarinky, růže, bergamotu 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

