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BIOVAX A+E Serum wzmacniające 15ml
 

Cena: 12,95 PLN

Opis słownikowy

Producent LBIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

BIOVAX A+E serum wzmacniające dba nie tylko o zdrowie i kondycję Twoich włosów, ale również zapewnia im gruntowną ochronę i
bezpieczeństwo. Seria Biovax to oryginalne połączenie Zdrowia, Bezpieczeństwa i Profesjonalnej Pielęgnacji w jednym preparacie.

Nowe serum wzmacniające A+E z serii BIOVAX to prawdziwy zastrzyk witaminowy dla Twoich włosów. Receptura preparatu stworzona
została na bazie witamin A i E, będących źródłem młodości i witalności.

 

Działanie

Włosy są bardzo wrażliwe na niedobór witamin A i E. Ich brak może powodować osłabienie, przesuszenie, pojawienie się łupieżu oraz
większą skłonność do ich wypadania. Kruchość, brak połysku oraz tendencja do łamliwości jest widocznym objawem niedoboru tych
witamin.  

Witamina A - odpowiedzialna jest za poziom nawilżenia włosów oraz ich odporność na łamanie. Dostarczana w odpowiedniej ilości
wzmacnia włosy oraz zabezpiecza je przed nadmierną utratą wilgoci.  

Witamina E - sprawia, że włosy stają się bardziej elastyczne, sprężyste i miękkie. Zapobiega szkodliwemu działaniu wolnych rodników.
Zwiększa odporność włosów na działanie promieniowania UV, dzięki czemu chroni je przed płowieniem.
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Sposób użycia:

Serum stosować na świeżo umyte, wilgotne lub suche włosy. Niewielką ilość preparatu rozprowadzić na końcówki i zniszczone partie
włosów, omijając ich nasadę. Nie spłukiwać. Zalecane jest stosowanie serum przed zabiegiem prostowania i lokowania.

 

Efekt na włosach:  

Zmniejszona łamliwość włosów,  

Naturalny połysk i gładkość,  

Włosy odżywione i nawilżone,  

Zahamowane rozdwajanie końcówek,  

Większa elastyczność i sprężystość włosów  

Włosy zdrowsze i mocniejsze.  

Główne zalety preparatu wskazane przez respondentki w przeprowadzonym badaniu konsumenckim.

Skład

CYCLOMETHICONE, CYCLOPENTASILOXAMNE #℣佐⌡⌀䄀一䐀⌡⍃倣℣ DIMETHICONOL, AMODIMETHICONE, PHENYL TRIMETHICONE,
ISOHEXADECANE #℣佐⌡⌀䄀一䐀⌡⍃倣℣ POLYISOBUTANE, PARFUM, ISOPROPYL MYRISTATE, GLYCINE SOJA #℣佐⌡⌀匀伀夀䈀䔀䄀一⌡⍃倣℣ OIL, CARTHAMUS
TINCTORIUS (SAFFLOWER) SEED OIL, LINOLEIC ACID, TOCOPHERYL ACETATE, RETINYL PALMITATE, GERANIOL
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