
Kandesn® Shampoo

לשיער שופע חיוניות, ברק ונפח  
היכנסו ל"ראש טוב" עם שיער יפהפה ומלא נפח, בעזרת השמפו של ®Kandesn, בעל

הניחוח הרענן. התערובת הצמחית, המכילה תמציות מזינות ומשקמות, מותירה את 
השיער והקרקפת נקיים ורעננים. תמציות שורש דקורית, רוזמרין, קינמון ומנטה מנקות 
בעדינות וממריצות באופן מיידי את הקרקפת, בליווי ריח מנטה מעקצץ. שמני חוחובה 

ואבוקדו מזינים את השיער לעומקו בלחות, מונעים יובש ושבירה, ומותירים אותו מבריק 
בברק טבעי וקורן. 

פילוסופיית ההתחדשות
בהתבסס על פילוסופיית ההתחדשות, השמפו של ®Kandesn הורכב בהתאם 

למומחיות הבעלים כך שיתאים לרמת החומציות הטבעית של השיער, וינקה אותו מבלי 
להסיר את השמנים הטבעיים שעל עור הקרקפת שלנו.

רכיבים בזרקור

HYDROLYZED SOY PROTEIN 
רכיב זה המופק מסויה משפר את היכולת לסדר את השיער, מגדיל את הנפח, משפר 

את המרקם ואת יכולת הסירוק; הוא מכיל גם ציסטאין, לחיזוק והזנת השערה. 

תמצית מזון מלכות
מזון מלכות, המופרש על-ידי דבורי דבש, מזין את השיער והקרקפת בוויטמינים

מקבוצת ויטמין B ובנוגדי-חימצון המגנים על העור.

שמן אבוקדו
שמן טבעי זה יעיל להעשרה בלחות של שיער יבש, שברירי ופגום. כמו כן השמן מכיל 
נוטריינטים )חומרים מזינים( רבים, כמו ויטמינים A, B, D ו-E, חלבון, חומצות אמינו, 

וחומצה פולית אשר תומכת בצמיחת השיער.  

שאלות נפוצות
מים מטוהרים מופיעים בראש רשימת המרכיבים. מהי חשיבותם בנוסחה זו? ש:  
המים הינם חיוניים בהרכבת הנוסחה של השמפו, משום שהם מהווים בסיס   ת:  

לתערובת בין התמציות הבוטניות שלנו ורכיבים אחרים. המים משתלבים עם    
מרכיבי הסבון כדי ליצור קצף. ללא מים, המרקם של השמפו יהיה סמיך מדי.    

בעוד שמים קשים או בלתי-מטוהרים יכולים לפגוע בתכונות של מוצרי שמפו,    
הרי שמים מטוהרים משפרים את הביצועים על-ידי הגברת ההקצפה, שיפור    

קלות המריחה ושטיפת השמפו מהשיער.   
מהו מוצר משלים לטיפוח השיער? ש:  

מוס לעיצוב השיער של ®Kandesn הוא מוצר נהדר שאפשר להשתמש   ת:  
בו לאחר השימוש בשמפו של ®Kandesn ובמרכך של ®Kandesn. פשוט    

מרחו את המוס על  שיער לח כדי להעניק לשערכם יותר ברק ונפח, ולהותירו    
מעוצב למשך זמן ממושך. הוא מועיל לשיער עדין ודליל הודות לשילוב המזין    

והמחזק של תמציות צמחים וחומצות אמינו.  

המלצות
הרטיבו היטב את שערכם. שימו את הכמות הרצויה של שמפו. עסו קלות ושטפו. חזרו 

על שלבים אלה במידת הצורך.

*המוצר אינו משווק בארץ.

דף מוצר - שמפו

נוסחה מבוססת על מומחיות 
הבעלים

ייצור עצמאי

בעל אישור חלאל 

יתרונות  
מנקה לעומק אבל מספיק עדין 	 

לשימוש יומיומי

ללא פרבנים וסולפט	 

מותיר את השיער מלא, גמיש 	 
וקל לעיצוב, ללא שאריות 

נוסחה מיוחדת עם תמציות 	 
צמחים
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