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BIOVAX BAMBUS & OLEJ AVOCADO Intensywnie
regenerująca maseczka do włosów 250 ml
 

Cena: 18,59 PLN

Opis słownikowy

Producent LBIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

BIOVAX Intensywnie regenerująca maseczka BAMBUS & OLEJ AVOCADO 

Biovax® Bambus & Olej Avocado to kompleksowa, intensywnie regenerująca gama kosmetyków, zapewniających wielowymiarową
pielęgnację włosów suchych, osłabionych oraz pozbawionych gęstości.Kuracja opracowana w celu pogrubienia włosów, zwiększenia ich
gęstości oraz gruntownego wzmocnienia. Zapewnia profesjonalną pielęgnację włosów od cebulek aż po końcówki włókien.Efekt na
włosach:- zmniejszona łamliwość, wyraźne wzmocnienie- nawilżone, miękkie oraz wygładzone pasma- grubsze, gęste, pełne objętości-
zrekontruowana struktura na całej długości- niezwykła sprężystość i elastyczność- promienne, lśniące zdrowym blaskiem

Receptura maseczki zawiera kompleks 3D Bamboo Protect, odbudowujący i pogrubiający strukturę włosa, pobudzający je do wzrostu
oraz cementujący uszkodzenia na całej ich długości. Podczas aplikacji dociera on do najbardziej uszkodzonych, newralgicznych miejsc
włosa, reperując zniszczenia łodygi. Dzięki temu pasma włosów równomiernie odzyskują zdrowy blask, witalność i sprężystość, nawet
na obszarze końcówek. Z odżywionych i dotlenionych cebulek wyrastają zdrowe, mocne, gęste włosy.

Synergia roślinnych frakcji zawartych w 3D Bamboo Protect:

• Ekstrakt z Korzenia Bambusa – najbogatsze, naturalne źródło organicznego krzemu sprzyjającego wzmocnieniu, zagęszczeniu oraz
pogrubieniu włókien.

• Wyciąg z Liści Bambusa – dotlenia uśpione cebulki, pobudzając je do życia oraz dopingując włosy do szybszego wzrostu.

• Olejek z Młodych Pędów Bambusa – dzięki wysokiej koncentracji witamin i minerałów wzmacnia rdzeń włosa i uodparnia go na
uszkodzenia wewnętrznej struktury.
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• Olej Avocado, tłoczony z owoców rośliny wiecznie zielonej, jest wyjątkowo bogatym źródeł kwasu oleinowego, emolientu trwale
nawilżającego skórę i włosy. Dzięki wysokiej zawartości odżywczych kwasów Omega 3 uzupełnia braki w kompozycji lipidowej włosów.
Pokrywa włókna ochronnym filmem, zapobiegając rozdwajaniu się końcówek.

3D Bamboo Protect został skomponowany z najwyższej jakości naturalnych składników aktywnych dobranych w precyzyjny i staranny
sposób tak, aby jego regeneracyjna aktywność była zauważalna na 3 poziomach włosa: cebulce, łodydze i rdzeniu. 

Aksamitna, luksusowa konsystencja maseczki sprawia, że aplikacja preparatu jest niezwykle przyjemnym doznaniem, sam zaś produkt
– wyjątkowo wydajny. Nie spływa z włosów.

 

Biovax to gwarancja ZDROWYCH WŁOSÓW I BEZPIECZEŃSTWAPRODUKT PRZYJAZNY ALERGIKOM

 

Nie zawiera:

• parabenów• SLS (Sodium Lauryl Sulfate)

• SLES (Sodium Laureth Sulfate)

• silikonów, parafiny

Substancje te mogą powodować podrażnienia skóry, a nawet stany zapalne. Przyczyniają się do powstawania łupieżu, swędzenia i
przesuszenia skóry głowy. Receptura BIOVAX oparta została na naturalnych i bezpiecznych substancjach aktywnych.

 

Sposób użycia

Na umyte, osuszone ręcznikiem włosy rozprowadź odpowiednią ilość maseczki. Starannie wmasuj we włosy i skórę głowy.Aby uzyskać
efekt intensywnej regeneracji i silnego odżywienia nałóż Termocap i pozostaw maseczkę na 15 minut lub dłużej. Zalecamy owinąć włosy
ręcznikiem w celu utrzymania stałej temperatury podczas zabiegu. Następnie dokładnie spłucz włosy strumieniem chłodnej
wody.Kurację należy powtarzać co 3-5 dni.
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