
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

BIOTEBAL MEN szampon przeciw wypadaniu włosów 150 ml
 

Cena: 21,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

SZAMPON PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW

dla mężczyzn 150 ml

Szampon Biotebal MEN został stworzony przy współpracy dermatologów i trychologów.

Zawiera innowacyjną formułę Inno‑Bimexinum™ dla potrójnego działania: 
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powstrzymujewypadanie włosów

 

zagęszczawłosy

 

wzmacniawłosy

 

 

 Biotebal Men Szampon Przeciw Wypadaniu Włosów powstał przy współpracy lekarzy dermatologów oraz trychologów z myślą
o mężczyznach zmagających się z problemem wypadania włosów, również o podłożu androgenowym. Formuła Inno‑Bimexinum™,
została specjalistycznie dobrana do męskich potrzeb i problemów.  

Poznaj formułę Inno‑Bimexinum

W skład formuły 

Inno‑Bimexinum™ wchodzi:

KOPEXIL

który zmniejsza ilość pustych mieszków włosowych oraz wydłuża fazę anagenową cyklu życia włosa (zwiększa ich żywotność).

 

BIOTYNA

dzięki której szampon wpływa na regulację pracy gruczołów łojowych, wzmacnia, odżywia i regeneruje włosy.
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PALMA SABAŁOWA 

to roślina, której właściwości powinni docenić przede wszystkim mężczyźni. Wykazuje ona działanie antyandrogenne. Ogranicza
wypadanie włosów.

 

 

 

Skuteczność potwierdzona badaniami

Skuteczność Serum Przeciw Wypadaniu Włosów Biotebal Men została potwierdzona w badaniach aplikacyjnych i aparaturowych:

84%

powstrzymuje wypadanie włosów w 84% badanych*

 

88%

włosy nabierają objętości / stają się bardziej gęste wg 88% badanych*

 

96%

wzmacnia włosy  wg 96% badanych*
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Biotebal Men ‑ kompleksowe działanie na wypadanie włosów

Biotebal Men serum przeciwko wypadaniu włosów to doskonałe uzupełnienie kuracji szamponem z linii Biotebal Men.

Podczas badań zaobserwowano:

wzrost pojedynczych jednostek włosowych o 23%** 

spadek ilości włosów wfazie telogenowej (faza spoczynku tj. faza wypadania) o 11%**

spadek ilości pustych mieszków włosowych o 60%*** 

 

*badania aplikacyjne przeprowadzone na grupie 25 osób, które stosowały regularnie produkt przez okres 6 miesięcy **badania
aparaturowe (trichologiczne) przeprowadzone na grupie 25 osób, które stosowały regularnie produkt przez okres 3 miesięcy. ***badania
aparaturowe (trichologiczne) przeprowadzone na grupie 25 osób, które stosowały regularnie produkt przez okres 6 miesięcy.

 

Dowiedz się więcej

  

 Sposób użycia 

Niewielką ilość szamponu rozprowadzić na wilgotnych włosach, wykonać delikatny masaż przez 2–3 minuty, a następnie obficie
spłukać. Czynność powtórzyć w razie potrzeby. Produkt przeznaczony do codziennej pielęgnacji. Dla uzyskania optymalnych rezultatów
można stosować codziennie przez okres 3–6 miesięcy
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 SKŁADNIKI aktywne 

 Kopexil ‑ substancja czynna, działająca od cebulki włosa aż po same końce. Znacząco wpływa na regulację cyklu życia włosa.
Odpowiada za spadek ilości włosów w fazie spoczynkowej (telogenowej), a wzrost ilości włosów w fazie wzrostu (anagenowej). Poprzez
działanie na całej długości włosa daje zauważalne efekty ich wzmocnienia, regeneracji i pogrubienia.  Biotyna ‑ witamina H intensywnie
odżywia włosy słabe, zniszczone, przesuszone skłonne do wypadania, zapobiega łojotokowi i wzmożonej aktywności gruczołów
łojowych, reguluje równowagę hydrolipidową, wpływa na procesy rogowacenia naskórka.  Wyciąg owoców z palmy sabałowej ‑ bogaty
w węglowodany, flawonoidy, fitosterole i lipidy. Naturalna substancja znana z działania hamującego łysienie androgenowe. Ogranicza
wypadanie włosów oraz dodatnio wpływa na ich gęstość.  Prebiotyk ‑ reguluje prawidłową mikroflorę skóry głowy. Pielęgnuje skórę
skłonną do łupieżu. Koi i łagodzi. Przywraca dobrą kondycję włosów i skóry głowy.  Kofeina ‑ Przyczynia się do poprawy kondycji
włosów, przywraca ich zdrowy wygląd. Włosy stają się gładkie, mocne i łatwiejsze do ułożenia, odporne na działanie czynników
mechanicznych i fizycznych.  Substancja przeciwłupieżowa ‑ Hexamidine Diisethionate, przeciwdziała powstawaniu łupieżu. Dzięki
kationowemu charakterowi ma dobre powinowactwo do włosów, dzięki czemu reguluje pracę gruczołów łojowych.  Mentol ‑ substancja
chłodząca, odświeżająca.

 

 

 

PRODUCENT Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200, Starogard Gdański, Polska
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