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Geros kokybės šampūnai „Nutriance“ plauna ir suteikia blizgesį plaukams. Išsirinkite „Nutriance Rich Revitalizing 
Shampoo“ šampūną normalių ir riebių plaukų priežiūrai, arba ypatingai švelnų „Nutriance Mild Revitalizing Shampoo“ 
šampūną sausiems, lūžinėjantiems, chemiškai paveiktiems plaukams ar jautriai galvos odai. Vitamino B3, provitamino B5  
ir augalų ekstraktų kombinacija efektyviai plauna, maitina ir daro Jūsų plaukus žvilgančius. Po kiekvieno naudojimo 
Jūsų plaukai ir galvos oda bus švarūs ir sveiki.

Kodėl „Nutriance Rich Revitalizing Shampoo“ šampūnas? 
� Sinergetinė švelni valomoji sistema kruopščiai plauna plaukus, nepažeisdama drėgmės 

balanso. Sudėtyje yra natūralaus hamamelio, kuris padeda pašalinti riebalų kaupimąsi 
plaukuose.

� Šampūno sudėtyje yra vitamino B3 (niacinamido) ir provitamino B5 (pantenolio),  
kurie padeda išlaikyti natūralų drėgmės balansą ir suteikia plaukams blizgesį.

� Efektyviai ir pakankamai kruopščiai plauna ir gaivina netgi daug priežiūros reikalaujančius 
plaukus. Pakankamai švelnus naudoti kasdien.

� Švelnus, lengvai išskalaujamas šampūnas suteikia plaukams gyvumo ir palengvina  
jų formavimą.

� Vandenyje tirpi formulė padeda išlaikyti normalų plaukų ir galvos odos pH balansą.

� Kliniškai ištirtas viename prestižiškiausių Europos dermatologijos centrų.

� Gaivus aromatas patiks visai Jūsų šeimai. Aukštos kokybės komponentai sukuria  
malonų, švelnų ir neįkyrų aromatą.

� „Nutriance Personal Care“ serija pristato aukštos kokybės produkciją kasdieninei plaukų  
ir kūno priežiūrai.

Kodėl „Nutriance Mild Revitalizing Shampoo“ šampūnas? 
� Sinergetinė švelni valomoji sistema kruopščiai plauna plaukus, nepažeisdama drėgmės 

balanso.

� Šampūno sudėtyje yra vitamino B3 (niacinamido) ir provitamino B5 (pantenolio), kurie 
padeda išlaikyti natūralų drėgmės balansą ir suteikia plaukams blizgesį.

� Šampūno sudėtyje esantys augaliniai komponentai, alavijo ir ramunėlių ekstraktai, 
minkština ir gaivina.

� Ypač švelnus, lengvai išskalaujamas šampūnas suteikia plaukams gyvumo ir 
palengvina jų formavimą.

� Vandenyje tirpi formulė padeda išlaikyti normalų plaukų ir galvos odos pH balansą.

� Kliniškai ištirtas viename prestižiškiausių Europos dermatologijos centrų.

� Gaivus aromatas patiks visai Jūsų šeimai. Aukštos kokybės komponentai sukuria malonų, 
švelnų ir neįkyrų aromatą.

� „Nutriance Personal Care“ serija pristato aukštos kokybės produkciją kasdieninei plaukų  
ir kūno priežiūrai.

Kodėl šampūnas?
� Išplauna nešvarumus, dulkes, prakaitą, plaukų laką ir kitas šukuosenos formavimo 

priemones, kurios daro įtaką natūraliamapsauginiui plaukų sluoksniui , ir plaukai dėl  
to tampa blankūs ir silpni.

� Užkerta kelią nešvarumų ir riebalų, dėl kurių plaukai tampa lipnūs ir negyvybingi, kaupimuisi.

� Išplauna nešvarumus, nepakenkdamas plaukų sudėčiai ir nesausindamas jų.

� Išplauna plaukus ir visiškai pašalina nešvarumus, nepalikdamas jų likučių plaukuose  
ar galvos odoje.
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