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BIOVAX BOTANIC Maska intensywnie regenerująca do
włosów Malina Moroszka, Baicapil 250 ml
 

Cena: 19,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać -

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaBaicapil TM zgodny ze standardami certyfikacji COSMOS to otrzymywany z natury składnik, będący połączeniem trzech
roślin: tarczycy bajkalskiej, kiełków soi i pszenicy, które redukują utratę włosów, stymulują ich wzrost i zwiększają gęstość. Baicapil TM
poprawia kondycję komórek mieszków włosowych, a składniki w nim zawarte sprawiają że mieszki włosowe są bardziej aktywne.
Pobudzony zostaje rozwój włosa, zwiększa się ich gęstość, a faza wzrostu włosa ulega znacznemu wydłużeniu.Ekstrakt z Malina
Moroszki zgodny z certyfikatem COSMOS intensywnie nawilża włosy suche, zniszczone, wymagające regeneracji. Sok arktycznej Maliny
Moroszki wnika głęboko w strukturę włosów, odżywiając włosy na całej długości. Ekstrakt zawiera też witaminy A, E i C, dzięki którym
stymuluje odnowę komórkową skóry głowy i przyspiesza wzrost silnych, mocnych i zdrowych włosów.Kompleks Oleju i Ekstraktu z Róży
z certyfikatem ECOCERT olej z owoców dzikiej róży oprawia krążenie krwi w skórze głowy, łagodzi podrażnienia, wzmacnia cebulki i
przyspiesza wzrost włosów.DziałaniePrzedłużona faza wzrostu włosaRedukcja wypadaniaPoprawa kondycji mieszków
włosowychWłosy wzmocnione i bardziej gęstePrzywrócenie zdrowego wyglądu włókna włosaSposób użyciaNa umyte, osuszone
ręcznikiem włosy rozprowadź odpowiednią ilość maski. Starannie wmasuj we włosy. Aby uzyskać efekt intensywnej regeneracji i silnego
odżywienia nałóż Termocap i pozostaw maskę na 15 minut lub dłużej. Zalecamy owinąć włosy ręcznikiem w celu utrzymania stałej
temperatury podczas zabiegu. Następnie dokładnie spłucz włosy strumieniem chłodnej wody. Kuracje należy powtarzać co 3-5
dni.SkładAqua, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Distearoylethyl Dimonium Chloride, Cetrimonium Chloride, Rosa Gallica Flower Extract, Rosa
Damascena Flower Oil, Rubus Chamaemorus Fruit Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Glycine Soja Germ Extract, Triticum
Vulgare Germ Extract, Arginine, Decyl Glucoside, Dicaprylyl Ether, Glyceryl Oleate, Ceteareth-20, Parfum, Propanediol, Gluconolacotne,
Lactic Acid, Citric Acid, Sorbic Acid, Calcium Gluconate, Benzoic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
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