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BIOTEBAL Odżywka przeciw wypadaniu włosów
 

Nasza cena: 35,10 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: BIOTEBAL Odżywka przeciw wypadaniu włosów
Opakowanie: 200 ml
Skład: Biotyna – witamina H – intensywnie odżywia włosy słabe, zniszczone, przesuszone i skłonne do wypadania. Zapobiega
łojotokowi i wzmożonej aktywności gruczołów łojowych.Ekstrakt z żeń-szenia – dzięki obecności saponin uelastycznia, wzmacnia i
odżywia włosy. Posiada działanie rewitalizujące, poprawia jakość i wygląd włosów. Przywraca blask, elastyczność i sprężystość.Kofeina
– przyczynia się do poprawy wyglądu włosów , wydłuża ich żywotność i dodaje energii – stają się gładkie, lśniące i łatwiejsze do
ułożenia.Polisacharyd – dzięki swoim filmotwórczym właściwościom oraz zdolnościom do zatrzymywania wody nadaje efekt
natychmiastowego i długotrwałego nawilżenia. Zmniejsza nierówności powierzchni, naprawia i wygładza strukturę włosa. Włosy są
bardziej elastyczne, mniej podatne na łamanie.Hydrolizat keratyny – nadaje zdrowy wygląd włosom, przywraca połysk, utrzymuje
nawilżenie. Składniki hydrolizatu wnikają w strukturę włosa, wbudowują się w uszkodzone miejsca włosów, dzięki temu włosy są
widocznie wzmocnione poprzez zwiększenie ich sprężystości i gęstości. Posiada właściwości zabezpieczające przed szkodliwym
działaniem farb do włosów. Chroni kolor przed zbyt szybkim wypłukiwaniem się ze struktury włosa.
Działanie: Biotebal Odżywka Przeciw Wypadaniu Włosów została opracowana przy współpracy lekarzy dermatologów. Zawiera
specjalistycznie dobrane składniki aktywne o udowodnionym, wielokierunkowym działaniu, które zapobiegają wypadaniu włosów,
wzmacniają i poprawiają ich kondycję. Biotebal Odżywka Przeciw Wypadaniu Włosów zawiera innowacyjną formułę Inno -Bioxinum™
wzbogaconą o kompleks składników przeciw wypadaniu włosów, których działanie zostało potwierdzone badaniami. Działa anty
statycznie i kondycjonująco. Zamyka łuski włosów i rozdwojone końcówki, zmniejsza porowatość włosów przez co daje efekt
intensywnego wygładzenia. Włosy są lśniące, nie elektryzują się i odzyskują zdrowy wygląd.

Biotebal Odżywka Przeciw Wypadaniu Włosów to doskonałe uzupełnienie kuracji szamponem z linii Biotebal. Włosy stają się mocniejsze,
grubsze i bardziej gęste już po 3 miesiącach stosowania. Są sprężyste, nawilżone i gładsze, nabierają naturalnego, zdrowego połysku.
Odżywka ułatwia rozczesywanie.
Wskazania: Hypoalergiczna wzmacniająca odżywka przeznaczona do włosów osłabionych, suchych, ze skłonnością do wypadania i
plątania. Ułatwia rozczesywanie i zapobiega mechani cznym uszkodzeniom włosów podczas ich codziennej stylizacji.
Dawkowanie: Równomiernie nałożyć niewielką ilość produktu na skórę głowy i umyte, wilgotne włosy, a w szczególności wmasować
odżywkę w końcówki włosów. Pozostawić na ok. 5–10 minut, a następnie dokładnie spłukać letnią wodą. Produkt polecany do
codziennej pielęgnacji włosów , również dla osób o skórze wrażliwej, skłonnej do alergii.
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