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BIOVAX odżywka ekspresowa 7w1 do włosów słabych i
wypadających 200 ml
 

Cena: 19,29 PLN

Opis słownikowy

Producent LBIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

BIOVAX BB 60 SEKUND odżywka pielęgnacyjna do włosów słabych i wypadających 200 ml

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

 

Wskazania

Włosy słabe, wypadające.

 

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

Dla zapewnienia optymalnego efektu odżywki, powstał starannie opracowany KeraRicinum Oleo Complex. Jest to unikalne
połączenie najbardziej poszukiwanych, naturalnych składników w pielęgnacji włosów: płynnej keratyny i oleju rycynowego.

Płynna keratyna - wspomaga prawidłowe nawilżenie włosów, zapewniając im miękkość i elastyczność. Cząsteczki keratyny tworzą na
powierzchni włosów cienką warstwę, która stanowi barierę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi.

Olej rycynowy - ma właściwości wzmacniające i ochronne dla włosów, skutecznie zabezpiecza końcówki przed rozdwajaniem się. Ma
najlepsze wśród wszystkich olejów właściwości nabłyszczające. Jest bogaty w kwasy tłuszczowe i wit. E.

Odżywka BB 60 sekund do włosów słabych i wypadających zawiera dodatkowo:  - sok z liści aloesu - nawilża i wzmacnia łodygę włosa,
przywracając jej połysk. Przeciwdziała łamaniu się i wypadaniu włosów, chroniąc ich strukturę przed czynnikami utleniającymi.

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, Ricinus Communis Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Ceteareth-20, Stearamidopropyl Dimethylamine, Sorbitol,
Quaternium-80, Hydrolyzed Keratin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Parfum, Citric Acid, C.I. 42090, C.I. 19140, Hydroxycitronellal, Hexyl Cinnamal, 
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