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BIOTEBAL ZESTAW szampon 200 ml + odżywka 200 ml
 

Cena: 39,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml (+200 ml)

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaBIOTEBAL ZESTAW szampon 200 ml + odżywka 200 mlBIOTEBAL SZAMPONZastosowanie/PrzeznaczenieHypoalergiczny,
wzmacniający szampon do pielęgnacji skóry głowy i włosów osłabionych, wypadających, a także farbowanych.DziałanieSzampon
Przeciw Wypadaniu Włosów Biotebal został opracowany przy współpracy lekarzy dermatologów. Zawiera specjalistycznie dobrane
składniki aktywne o udowodnionym, wielokierunkowym działaniu, którezapobiegają wypadaniu włosów, wzmacniają i poprawiają ich
kondycję. Szampon Przeciw Wypadaniu Włosów Biotebal zawiera innowacyjną formułę Inno -Bioxinum™, wzbogaconą o kompleks
składników,których skuteczność działania została potwierdzona badaniami. Poprzez wydłużenie fazy anagenowej cyklu życia włosów
zwiększa się ich żywotność. Włosy stają się nawilżone, mocniejsze, odżywione, odzyskują witalność i gęstość. Systematyczne
stosowanie preparatu wspomaga regulację pracy gruczołów łojowych oraz łagodzi podrażnienia. Skóra staje się dotleniona i
nawilżona.Skuteczność potwierdzona badaniamiBadania potwierdzają, że składniki szamponu hamują wypadanie włosów. Mają także
korzystne działanie poprawiające wygląd i kondycję skóry głowy i włosów. Pielęgnują, regenerują, wzmacniają. Włosy stają mocniejsze,
grubsze i bardziej gęste już po 3 miesiącach stosowania.BIOTEBAL ODŻYWKAZastosowanie/PrzeznaczenieHypoalergiczna
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.DziałanieBiotebal 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.Sposób użyciaNiewielką ilość szamponu rozprowadzić na
wilgotnych włosach, wykonać delikatny masaż 2–3 minuty, a następnie obficie spłukać. Czynność powtórzyć w razie potrzeby. Dla
uzyskania optymalnych rezultatów stosować codziennie przez okres 3–6 miesięcy. Produkt polecany do codziennego stosowania
również dla osób o skórze wrażliwej, skłonnej do alergii.SkładSkładniki aktywneBiotyna – witamina H – intensywnie odżywia włosy
słabe, zniszczone, przesuszone, 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
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wygląd włosów. Przywraca blask, elastyczność i sprężystość. Bioaktywne peptydy i oligosacharydy kiełków soi (Glycine soja) i pszenicy
(Triticum vulgare), standaryzowane na proteiny i cukry, które poprzez dostarczenie witamin i aminokwasów wydłużają fazę anagenową
cyklu życia włosa. Dzięki temu włosy są bardziej żywotne i mocne.Prebiotyk – reguluje prawidłową mikroflorę skóry głowy. Pielęgnuje
skórę skłonną do łupieżu. Koi i łagodzi. Przywraca dobrą kondycję włosów i skóry głowy.Sok z aloesu - otrzymywany z liści Aloe
barbadensis Mill, który dzięki zawartości substancji odżywczych takich jak: wapń, żelazo, lecytyna, magnez, mangan, potas, sód, cynk,
witaminy B1, B2, B6, C , cholina wpływa korzystnie na skórę przyspieszając regenerację skóry i włosów, redukuje reakcje zapalne, łagodzi
podrażnienia. Silnie nawilża i regeneruje strukturę włosa.Pantenol – prowitamina B5 – bardzo łatwo wnika w głąb skóry i włosów.
Wykazuje wysokie powinowactwo do keratyny włosów, dzięki czemu jest przez nie łatwo wchłaniany. Odgrywa ważną rolę w ich
pielęgnacji, nadając połysk i miękkość, wygładza i pogrubia włókno włosa, chroni przed uszkodzeniami. Zmniejsza utratę wody przez
naskórek i skutecznie nawilża skórę, nadając jej elastyczność.Kompleks seboregulujący – kompleks regulujący aktywność gruczołów
łojowych, działający oczyszczająco. Zawiera wyciąg z drożdży oraz witaminy z grupy B.Szampon oparty jest na łagodnych substancjach
myjących i przebadany dermatologicznie na 25 osobach z dodatnim wywiadem w kierunku alergii i atopii, co potwierdza, że produkt
może być stosowany przez osoby z nadwrażliwością.
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