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BIOVAX KERATYNA + JEDWAB odżywka ekspresowa 7w1 do
włosów 200 ml
 

Cena: 19,79 PLN

Opis słownikowy

Producent LBIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

BIOVAX BB 60 SEKUND KERATYNA I JEDWAB 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.

Odżywka zawiera - Pro2Kéra Silk aktywny zespół naturalnych białek, który dzięki zestawieniu nisko-cząsteczkowych aminokwasów i
wysoko-cząsteczkowych protein wykazuje szerokie spektrum działania, zarówno na poziomie rdzenia, jak i na powierzchni włosa.
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- Aminokwasy jedwabiu (300 Da) - wnikają do włókna włosa, wypełniając ubytki strukturalne w jego warstwach korowych. Wiążą wodę,
utrwalając efekt głębokiego nawilżenia.

- Proteiny jedwabne (50.000 Da) - tworzą na powierzchni włosa delikatny biofilm, który utrzymuje wilgoć w jego wnętrzu oraz chroni go
przed agresywnymi czynnikami środowiska zewnętrznego.

- Keratyna (28.000 Da) - uzupełnia niedobór naturalnych składników budulcowych osłonki włosa, plombując jej uszkodzone miejsca.

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, Hydrolyzed Keratin, Hydrolyzed Silk, Silk Amino Acids, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Imidazolidinyl Urea, Parfum, Citric Acid, C.I. 42090
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