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BIOTEBAL Odżywka p/wypadaniu włosów 200ml
 

Cena: 23,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Odżywka Biotebal przeciw wypadaniu włosów to kosmetyk stworzony we współpracy z dermatologami. Biotyna, kofeina i ekstrakt z żeń-
szenia przywracają blask osłabionym i przesuszonym włosom oraz hamują ich wypadanie.

Skład:
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.

Działanie:
Odżywka Biotebal zawiera opatentowaną formułę Inno-Bioxinum oraz 3 dodatkowe składniki aktywne. Ich wspólne działanie pozwala
ponownie cieszyć się mocnymi, gładki, nawilżonymi i gęstymi włosami. Odżywka działa także antystatycznie oraz ułatwia
rozczesywanie. Witamina H, czyli biotyna, pomaga zmniejszyć łojotok, poprzez regulowanie aktywności gruczołów łojowych. Stymuluje
metabolizm skóry, dzięki czemu wpływa na mocniejsze osadzenie korzenia włosa oraz pobudza go do wzrostu. Ekstrakt z żeń-szenia
przyczynia się do odżywienia i wzmocnienia włosów, dzięki właściwościom antyoksydacyjnym i stymulującym syntezę kolagenu
znacząco poprawia stan skóry głowy. Saponiny zawarte w żeń-szeniu pobudzają wzrost włosów. Składniki hydrolizatu keratyny wnikają
w strukturę włosa, odbudowują uszkodzenia, dzięki czemu włosy odzyskują połysk i sprężystość. Keratyna pomaga utrzymać
odpowiedni poziom nawilżenia, a także chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Kofeina sprawia, że włosy stają
gładsze i lepiej się układają. Polisacharyd długotrwale nawilża, zmniejsza nierówności na powierzchni włosa, naprawia i wygładza jego
strukturę.

Zastosowanie:
Biotebal odżywka przeciw wypadaniu włosów polecana do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju włosów, przede wszystkim do
włosów osłabionych, suchych, ze skłonnością do wypadania.

Informacje dodatkowe:
Odżywka została przebadana dermatologicznie.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik odżywki.

Sposób użycia:
Na umytych, wilgotnych włosach równomiernie rozprowadzić niewielką ilość odżywki, dokładnie wmasować w końcówki. Pozostawić
kosmetyk na około 5-10 minut. Spłukać letnią wodą. Może być stosowana codziennie.
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