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BIOTEBAL odżywka przeciw wypadaniu włosów 200 ml
 

Cena: 27,70 PLN

Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaBIOTEBAL odżywka przeciw wypadaniu włosów 200 mlOdżywka przeznaczona do każdego rodzaju włosów, w
szczególności osłabionych, suchych, ze skłonnością do wypadania.DziałanieBiotebal Odżywka Przeciw Wypadaniu Włosów została
opracowana przy współpracy lekarzy dermatologów z myślą o pielęgnacji włosów osłabionych, suchych, ze skłonnością do wypadania.
Biotebal Odżywka Przeciw Wypadaniu Włosów zawiera opatentowaną formułę Inno-Bioxinum oraz 3 dodatkowe składniki, których
działanie zostało potwierdzone badaniami. Biotebal Odżywka Przeciw Wypadaniu Włosów to doskonałe uzupełnienie kuracji
szamponem z linii Biotebal. Włosy stają się mocniejsze, bardziej sprężyste, nawilżone i gładsze, nabierają naturalnego, zdrowego
połysku. Odżywka ułatwia rozczesywanie i działa antystatycznie.Odżywka Biotebal Przeciw Wypadaniu Włosów została potwierdzona w
badaniach aplikacyjnych*i aparaturowych.odżywka wzmacnia osłabione włosy - wg 80% badanych*włosy odzyskują naturalny, zdrowy
wygląd – wg 84% badanych*produkt regeneruje zniszczone włosy – wg 84% badanych*włosy stają się bardziej lśniące i gładkie– wg
88% badanych*po zastosowaniu odżywki łatwo rozczesuje się mokre włosy – wg 88% badanych*odżywka ma odpowiedni zapach, który
pozostaje na włosach – wg 76% badanych*włosy mają ładny kolor, farba do włosów nie spłukuje się - wg 80% badanych*odżywka nie
działa przetłuszczająco na włosy - wg 60% badanych*wzrósł połysk włosów u 100% badanych* badania aplikacyjne przeprowadzone na
grupie 25 osób, które stosowały regularnie produkt przez okres 3 miesięcy. badania aparaturowe przeprowadzone na grupie 10 osób,
które stosowały regularnie produkt przez okres 3 miesięcy.Sposób użyciaRównomiernie nałożyć niewielką ilość odżywki na umyte,
wilgotne włosy, a w szczególności wmasować w końcówki. Pozostawić odżywkę na ok. 5–10 minut. Dokładnie spłukać letnią wodą.
Produkt polecany do codziennej pielęgnacji włosów.SkładAqua, 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 HydroxideWyrób gotowy – przebadany dermatologicznie
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