Klorane detoksikacijski suhi šampon:
spas kada nemate vremena oprati
kosu!
Stručnjaci Laboratorija Klorane ove su godine proširili liniju Klorane detoksikacijskim
suhim šamponom s organskom vodenom metvicom, koji će kosi pružiti još više
svježine i jednako toliko brige za prirodne resurse
Kad je Pierre Fabre 1965. godine osnovao Klorane, prvi dermokozmetički brend na
svijetu, bio je vođen ljubavlju prema znanosti i biljkama. O kakvom je vizionaru bila
riječ, najbolje svjedoči činjenica da Klorane i danas, 55 godina kasnije, počiva na istim
principima. Posebno mjesto u razvoju obožavanog brenda svakako zauzimaju Klorane
suhi šamponi, čija je priča o uspjehu počela 1971. godine. Tada su se, naime, pojavili
prvi suhi šamponi, razvijeni kako bi hospitalizirani pacijenti mogli oprati kosu bez
upotrebe vode, a sve ostalo je povijest. Klorane suhi šamponi su, zahvaljujući svojoj
inovativnoj formuli i jednostavnoj primjeni, prije gotovo 50 godina očarali žene diljem
svijeta i ta obostrana ljubav traje i dan-danas.
KLORANE SVJEŽINA NA DOHVAT RUKE
Klorane detoksikacijski suhi šampon s organskom vodenom metvicom razvijen je kako
bi ženama koje su uvijek u pokretu pomogao revitalizirati beživotnu kosu istovremeno
osvježavajući vlasište. Sprijateljit će se sa ženama koji se bore s masnom kosom i žele
produžiti vrijeme između šamponiranja, kako bi uštedjele dragocjeno vrijeme i još
dragocjeniju vodu. Kombinacija organske vodene metvice, vitamina E i ultra-upijajućih
prašaka u svega dvije minute temeljito uklanja čestice onečišćenja, pomaže zaštititi
od novog onečišćenja i čini kosu svježom bez upotrebe vode. Metvica se stoljećima
koristi diljem svijeta zbog svojih osvježavajućih svojstava, a vrsta Mentha aquatica L.
je odabrana zbog visokog sadržaja polifenola, koji imaju znanstveno dokazana
antioksidacijska svojstva. Klorane vodena metvica uzgaja se na jugozapadu Francuske
po načelima organske poljoprivrede. Klorane detoksikacijski suhi šampon s organskom
vodenom metvicom ima visoku podnošljivost, a primjeren je i za vegane.
ZELENA KOZMETIKA ZA PREDIVNO PLAVETNILO
Svježa voda, taj dragocjeni i rijedak resurs, predstavlja samo 3 posto ukupne količine
vode na našoj planeti, dok je svega 1 posto svjetskih zaliha prirodna i dostupna voda

za piće. No tu nije kraj zabrinjavajućim podacima – 785 milijuna ljudi nema osnovni
pristup pitkoj vodi, a prema procjenama WHO-a, do 2025. godine bi dvije trećine
svjetske populacije moglo biti izloženo nestašicama vode. Stoga Klorane apelira na
usvajanje nekoliko jednostavnih navika koje će uštedjeti velike količine dragocjene
vode. Zamijenimo li jedno tuširanje tjedno dobrim starim pranjem nad umivaonikom,
uštedjet ćemo 4000 litara (nepotrebno) potrošene vode godišnje. Smanjimo li trajanje
tuširanja na 2 i pol minute – što je prosječno trajanje jedne pjesme – smanjit ćemo
potrošnju vode za pola. I za kraj – jedno mokro pranje kose tjedno zamijenite
tretmanom Klorane suhim šamponom; ne samo da ćete kosi trenutno vratiti volumen i
svježinu, nego ćete uštedjeti 500 litara vode godišnje.

