®

BEAUTIFUL SUSTAINABLE

Úžasně krásné, zdravé vlasy

neuStyling pomade™
Dodejte vašemu účesu trochu glancu. Tato vysoce lesklá stylingová pomáda formuje a drží vlasy na místě.
Vytvarujte elegantní pompadour, uhlaďte vlasy dozadu nebo je nechejte volně pro dokonale nedbalý vzhled.
Zahřejte produkt v dlaních pro dodání lesku a podpory. Skvělý pro všechny typy vlasů, může se nanášet na
mokré nebo suché vlasy pro vytvoření textury se spoustou lesku.
POUŽITÍ: Emulgujte pěnu v rukou a rozdělte ji do vlhkých vlasů. Vyfoukejte je nebo nechejte volně uschnout.
TIP: Začněte pracovat s malým množství a postupně přidávejte až do požadované textury a zpevnění.

Čím je tato receptura speciální?
•
•
•
•

Panthenol (provitamín B5) – dodává vlasům lesk a hebkost a pomáhá redukovat roztřepené konečky
Olej z meruňkových jader: pomáhá vyhladit kutikulu, zvyšuje lesk, opečovává a kontroluje létající vlásky.
Glycerin (na rostlinné bázi): kontroluje vlhkost, hydratuje, kontroluje statickou elektřinu a frizz.
Vůně je získávána z čistých, nerafinovaných esenciálních olejů z levandule a šalvěje – 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
zelené, zdravé inteligentní receptury šetrné k životnímu prostředí
USDA NOP certifikované organické extrakty
čisté esenciální oleje – skutečná aromaterapie
žádné syntetické vůně
transparentní seznam obsažených složek
schválené organizací PETA
certifikace na 100 % využití větrné energie
z 90 % recyklované obaly
ze 100 % recyklované lepenky
ze 100 % recyklované marketingové materiály
eco audit na všechny tištěné materiály s uvedením celkového počtu
zachráněných stromů

Protože na všem záleží… více informací na neuma.cz

