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BIOTEBAL, Odżywka przeciw wypadaniu włosów, 200ml
 

Cena: 37,47 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

BIOTEBAL, Odżywka przeciw wypadaniu włosów, 200ml

Odżywka przeciw wypadaniu włosów.

Skład według INCI
Aqua, Cetearyl Alcohol, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Silicone Quaternium-16, Glycerin, Biosaccharide Gum-1, Caffeine, Undeceth-11,
Butyloctanol, Undeceth-5, Cetrimonium Chloride, Argania Spinosa Kernel Oil, Biotin, Hydrolyzed Keratin, Propylene Glycol, Panax Ginseng
Root Extract, Dimethicone, Parfum, Methylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide.

Właściwości
Odżywka przeciw wypadaniu włosów, Biotebal, zawiera składniki o udowodnionym działaniu, które zapobiegają wypadaniu włosów.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnej formule Inno-BioxinumTM wzbogaconą o kompleks składników przeciw wypadaniu włosów, działa
anty statycznie i kondycjonująco.
Kosmetyk zamyka łuski włosów i rozdwojone końcówki, zmniejsza ich porowatość, działa wygładzająco.
W efekcie włosy są pełne blasku, nie elektryzują się, odzyskują zdrowy wygląd.
Biotyna (witamina H) odżywia osłabione, zniszczone, przesuszone, wypadające włosy, zapobiega ich przetłuszaniu się.
Ekstrakt z żeń-szenia uelastycznia, wzmacnia i odżywia włosy, działa rewitalizująco, poprawia ich wygląd, nadając im zdrowy blask,
elastyczność i sprężystość.
Zawarta w kosmetyku kofeina poprawia ogólny wygląd włosów, wydłuża ich żywotność i dodaje im energii, w efekcie włosy stają się
bardziej gładkie, lśniące i są łatwe do ułożenia.
Polisacharyd ma zdolności do zatrzymywania wody, zapewnia natychmiastowe i długotrwałe nawilżanie, zmniejsza nierówności
powierzchni, wygładza strukturę włosa.
Hydrolizat keratyny zapewnia włosom zdrowy wygląd, przywraca im blask oraz odpowiednie nawilżenie. Składniki hydrolizatu wnikają w
struktury włosa, wbudowując się w uszkodzone miejsca włosów, dzięki czemu włosy są mocniejsze, bardziej sprężyste i gładkie.
Zabezpiecza włosy przed działąniem farb, chroni kolor przed wypłowieniem.
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W efekcie po zastosowaniu odżywki włosy są mocniejsze, ich wypadanie i przerzedzanie jest zniwelowane, wyglądają zdrowo, lśniąco i
gładko.
Przeznaczenie
Odżywka przeznaczona do łosów osłabionych, suchych, ze skłonnością do wypadania i plątania.

Stosowanie
Równomiernie nałożyć niewielką ilość odżywki przeciw wypadaniu włosów, Biotebal na umyte, wilgotne włosy, a w szczególności
wmasować w końcówki.
Pozostawić odżywką na ok. 5-10 minut.
Dokładnie spłukać letnią wodą.
Biotebal odżywka przeciw wypadaniu włosów uzupełnia kurację szamponem z linii Biotebal.
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