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BIOVAX ARGAN MAKADAMIA KOKOS odżywka pielęgnacyjna
do włosów 7w1 200 ml
 

Cena: 19,59 PLN

Opis słownikowy

Producent LBIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

BIOVAX BB 60 SEKUND ARGAN, MAKADAMIA, KOKOS odżywka pielęgnacyjna do włosów 200 ml

Odżywki pielęgnacyjne Biovax BB Beauty Benefit zostały zaprojektowane tak, aby odżywiać, chronić i nawilżać włosy, jednocześnie nie
obciążając ich nadmiarem składników odżywczych.

 

Działanie

Formuła odżywek pielęgnacyjnych Biovax BB Beauty Benefit, zapewnia jednocześnie aż 7 korzyści dla włosów:

- WYGŁADZENIE - TERMOOCHRONA - POŁYSK - NAWILŻENIE - UŁATWIENIE ROZCZESYWANIA - OGRANICZENIE ELEKTRYZOWANIA
SIĘ - ŁATWIEJSZE UKŁADANIE 60 sekund to czas, który dzięki Odżywce BB Beauty Benefit, w zupełności wystarczy na codzienną
pielęgnację włosów. 

Składniki zawarte w odżywce natychmiastowo poprawiają kondycję włosów, przynosząc im aż 7 korzyści jednocześnie.

3 naturalne oleje: Argan, Makadamia, Kokos obfitujące w cenne substancje odżywcze, gruntownie rewitalizujące włosy bez efektu
obciążenia:
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- Olej Arganowy (Maroko), dzięki wyjątkowo wysokiej zawartości witaminy E (min. 550mg/l), chroni włosy przed destrukcyjnym
działaniem wolnych rodników oraz promieniowaniem UV. Hamuje procesy starzenia. Dodaje włosom blasku, sprężystości, efektownie
wygładza ich powierzchnię. Olej arganowy jest produktem w 100% organicznym, tłoczonym na zimno, niemodyfikowanym chemiczne.
Posiada certyfikat Ecocert.

- Olej Makadamia (Hawaje) stanowi bogate źródło rzadko występującego w przyrodzie kwasu palmitooleinowego C16:1. Doskonale
nawilża i wzmacnia włosy. Polecany w szczególności do pielęgnacji włosów kruchych i osłabionych.

- Olej Kokosowy (Indie) wnika do głębokich warstw włókna włosa, gdzie aktywnie hamuje utratę jego składników budulcowych.
Wzmacnia strukturę włosów, zapobiegając ich łamliwości. Zapewnia silny i długotrwały efekt nawilżenia.

Ich bezproblemowa aplikacja to zasługa doskonale wyważonej konsystencji: kremowej i jednocześnie lekkiej. Jej zwarta tekstura
sprawia, że odżywka łatwo rozprowadza się na mokrych włosach i z nich nie spływa, a lekkość pozwala na błyskawiczne spłukanie po
upływie wymaganego czasu.

 

Sposób użycia

Odżywkę nakładamy na włosy, omijając ich nasadę. Odżywka działa natychmiastowo na powierzchni włosa, wystarczy 60 sekund. Po
upływie tego czasu należy dokładnie spłukać odżywkę. Stosować każdorazowo, po uprzednim umyciu włosów szamponem. Można
stosować codziennie.

 

Skład

Aqua, Glycerin, Cetyl Alcohol, Ricinus Communis Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Stearamidopropyl Dimethylamine, Sorbitol,
Quaternium-80, Argania Spinosa Kernel Oil, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Cocos Nucifera Oil,  Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Parfum, Citric Acid, C.I. 15985, Hexyl Salicylate
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