
Kandesn® Conditioner

המרכך האולטימטיבי להתרת קשרים
טפלו במחלפות ראשכם עם מרכך השיער של ®Kandesn שהוא גם מפנק, גם   

מעשיר בלחות וגם משקם. הנוסחה של המרכך, המכילה חומרים צמחיים ואחרים 
המזינים בלחות ומוסיפים יופי, כמו אלוורה, סקוואלן ממקור צמחי ושמן אבוקדו, מותירה 
את השיער רך כמשי ומאפשרת סירוק קל לאחר החפיפה. זהו השותף המושלם לשמפו, 

®Kandesn, ממש זוג מהשמיים.

פילוסופיית ההתחדשות
הגישה המאוזנת שלנו לטיפוח השיער משלבת את חוד החנית של המדע עם החוכמה 

העתיקה של פילוסופיית ההתחדשות, אשר גורסת כי עלינו להזין, לנקות ולאזן את  
השיער ואת הקרקפת בעזרת מיטב הרכיבים על בסיס צמחי. אנו משתמשים בתמציות 

צמחים מובחרות, ברכיבים בוטניים ובשמנים טיפוליים שנבחרו בקפידה מכל רחבי  
העולם, והורכבו ביחד בתבונה כדי ליצור מוצרים אשר מצטיינים בבטיחות מלאה  

וביעילות רבה.

רכיבים בזרקור

טוקופריל אצטט
נוגד-חמצון זה, שהוא צורה מאוד יציבה של ויטמין E, מסוגל לצמצם את היווצרותם של 

רדיקלים חופשיים ולספק שכבת הגנה נוספת מפני קרני UV מזיקות. הודות ליכולתו 
לחדור לגוף השערה הוא משפר את הברק והנפח שלה. 

עלי רוזמרין
שמן חיוני זה מרגיע ומרכך קרקפת יבשה וקשקשית. הרוזמרין משמש באופן מסורתי 

כדי לתמוך בצמיחת השיער ולשפר את חוזקם של זקיקי השיער.

שמן אבוקדו
שמן טבעי זה מעשיר בלחות שיער יבש, שברירי ופגום ומכיל נוטריינטים רבים, כמו 

ויטמינים A, B, D ו-E, וכן חלבון, חומצות אמינו וחומצה פולית. נוטריינטים חיוניים אלה 
תומכים בצמיחת השיער.

שאלות נפוצות
מדוע עלי להעדיף מרכך שיער זה על פני אחרים? ש:  

מרכך השיער של ®Kandesn מורכב מנוסחה משובחת אשר עוזרת לסרק את   ת:  
השיער ללא מאמץ לאחר החפיפה. הנוסחה המעשירה שלנו מחזקת את    
השיער ומכינה אותו לעיצוב ואף מרסנת שיער מזדקר ומקורזל. הנוסחה    
מורכבת מחלבון חיטה, ומחומצות אמינו שפותחו במיוחד, וזאת כדי     

לסייע בשיקום השיער ולהגן מפני שבירתו. המרכך אינו מכיל חומרים סינתטיים    
מזיקים אשר יכולים לגרות את הקרקפת. הנוסחה העדינה והמעשירה שלנו    

מזינה את הקרקפת ואינה משטיחה את השיער.  

המלצות
לאחר החפיפה עם שמפו של ®Kandesn , מרחי בנדיבות את המרכך על השיער והניחי 

לשיער לספוג את הנוטריינטים במשך 3 עד 5 דקות. שטפי. 
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דף מוצר - מרכך שיער 

נוסחה מבוססת על מומחיות 
הבעלים

ייצור עצמאי

בעל אישור חלאל 

יתרונות   
מרכך לעומק את השיער  	 

והקרקפת

מחליק ומתיר קשרים, לסירוק קל	 

קל משקל, אינו משטיח את השיער	 

מחזק את השיער ומגן מפני  	 
שבירתו

תומך בשיקום של קצוות מפוצלים 	 
ומחליק שיער מקורזל

מכיל את מיטב הרכיבים  	 
האיכותיים והטובים שיש לרבות 

תמציות צמחים


