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Zdrowe szampony bez sls i innej chemii
http://www.szamponybezsls.com.pl

Serwis szamponybezsls.pl został stworzony na potrzeby osób zainteresowanych zdrowym stylem życia oraz
kosmetykami naturalnymi. Poszczególne artykuły prasowe prezentują cenne informacje o różnego typu
produktach kosmetycznych do pielęgnacji włosów i skóry głowy. W największym zakresie tematyka obejmuje
kosmetyki naturalne, wytwarzane z ekologicznych surowców roślinnych oraz najcenniejszych olejków
naturalnych. Na łamach serwisu zamieszczamy opisy testów i rekomendacje produktów najlepszych i
najchętniej kupowanych w Polsce produktów, w szczególności takich marek jak: Natura Siberica, Clochee,
Orientana, Sylveco, Planeta Organica, Organic Therapy, Organic Shop i wielu innych. Są one niezwykle
pomocne zarówno dla profesjonalistów, takich jak fryzjerzy czy kosmetyczki, a także osoby prywatne.
Wnikliwe testy naturalnych szamponów bez sls, parabenów, silikonów, GMO, PEG itp. pozwalają na
optymalny wybór podczas zakupów drogeryjnych. Serwis tworzy również swój ranking, pozwalający lepszą
orientację w kosmetykach do włosów, bez narażania się na ryzyko błędnych decyzji. Wśród nich znaleźć
można kosmetyki z Ameryki, kosmetyki rosyjskie, polskie czy niemieckie. Serwis szamponybezsls.pl to
przede wszystkim źródło rzetelnej wiedzy o kosmetykach organicznych, zapewniających wysoki poziom
bezpieczeństwa i skuteczności działania. Zwraca się szczególną uwagę na roślinne składniki aktywne INCI, w
szczególności ekstrakty ziołowe i owocowe, a także nawet najbardziej egzotyczne olejki naturalne. Na
stronach serwisu można przeczytać m.in. o właściwościach kosmetycznych takich roślin jak: mango,
żurawina, owoce Goji, owoce Acai, ostropest plamisty, rumianek, pokrzywa, czystek, rokitnik, ostrokrzew czy
nasiona Chia. Wśród olejów naturalnych wspomina się często olej kokosowy, olejek arganowy, olej jojoba,
olej z wiesiołka, olejek migdałowy, czy olej z czarnuszki. W łamach naszego serwisu informacyjnego znaleźć
można również przydatne porady oraz i informacje o różnych sposobach ochrony i regeneracji włosów, a
także samodzielnych możliwościach radzenia sobie z typowymi problemami pielęgnacyjnymi, w
szczególności takimi jak: łupież, rozdwajające się końcówki, matowienie włosów, czy łamliwość włosów.
Strona szamponybezsls.pl to rzetelne źródło wiedzy i przydatny na co dzień poradnik dla każdej kobiety,
której zależy na pięknym i zdrowym wyglądzie włosów.
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