
 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

 

BIOTEBAL Szampon p/wypadaniu włosów 200ml
 

Cena: 21,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

  Opracowany przez dermatologów szampon wzmacniający do włosów wypadających Biotebal. Specjalnie dobrane składniki, między
innymi formuła Inno-Bioxinum poprawiają kondycję włosów, nawilżają je i odżywiają oraz ograniczają ich wypadanie.

Skład:
Aqua, Sodium Myreth Sulfate, Glycerin, Ammonium Lauryl Sulfate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, PEG-120 Methyl Glucose
Dioleate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Lactate, Butylene Glycol, Glycine Soja Germ Extract, Triticum Vulgare Germ Extract,
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Inulin, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Biotin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Propylene Glycol, Panax
Ginseng Root Extract, Panthenol, Polysorbate 20, Parfum, Disodium EDTA, Niacinamide, Faex Extract, Aesculus Hippocastanum Seed
Extract, Ammonium Glycyrrhizate, Zinc Gluconate, Caffeine, Polyquaternium-10, Sodium Chloride, Lactic Acid, Sodium Hydroxide.

Działanie:
Potwierdzona badaniami skuteczność szamponu w walce z wypadającymi włosami to głównie zasługa formuły Inno-Bioxinum oraz
pięciu dodatkowych składników. Podczas regularnego stosowania włosy stają sie nawilżone, mocniejsze, dodatkowo praca gruczołów
łojowych zostaje wyregulowana, a podrażnienia złagodzone. Skóra głowy również zostaje nawodniona i dotleniona, co korzystnie
wpływa na ograniczenie wypadania włosów. Bioaktywne peptydy i oligosacharydy kiełków soi oraz pszenicy wspomagają stymulację
syntezy białek, przede wszystkim aktywują metabolizm w mieszkach włosowych, czym pobudzają wzrost włosa. Biotyna to substancja,
która poprawia stan skóry głowy, reguluje aktywność gruczołów łojowych, wzmacnia porost włosów oraz opóźnia proces siwienia.
Ekstrakt z żeń-szenia zawiera saponiny pobudzające wzrost włosa. Żeń-szeń uelastycznia włosy oraz je odżywia, a dzięki
właściwościom przeciwutleniającym i pobudzającym syntezę kolagenu korzystnie wpływa na stan skalpu. Kompleks seboregulujący
działa oczyszczająco, zawiera witaminy z grupy B oraz wyciąg z drożdży. Dodatek prebiotyku wpływa na rozwój prawidłowej mikroflory
skóry głowy. Sok z aloesu to źródło wapnia, żelaza, lecytyny, magnezu, manganu, potasu, sodu, cynku, witamin (B1, B2, B6, C) i choliny.
Ich obecność sprawia, że aloes stymuluje mikrokrążenie, przez co dotlenione zostają komórki skóry. Aloes wpływa także na regenerację
skóry głowy, zmniejsza podrażnienia i stany zapalne. Prowitamina B5 nadaje włosom połysk, miękkość i elastyczność, chroni również
przed uszkodzeniami.
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Biotebal szampon przeciw wypadaniu włosów to produkt wzmacniający do codziennej pielęgnacji włosów i skóry głowy. Odpowiedni do
włosów farbowanych.

Informacje dodatkowe:
Szampon przebadany dermatologicznie.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik szamponu.

Sposób użycia:
Na wilgotnych włosach rozprowadzić niewielką ilość szamponu. Delikatnie masować włosy i skórę głowy przez około 2-3 minuty.
Spłukać obficie wodą. Jeśli zajdzie taka potrzeba, czynność powtórzyć. Szampon do codziennego stosowania. Zaleca się używać
codziennie przez 3-6 miesięcy dla uzyskania optymalnych efektów.
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