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BIOVAX KERATYNA + JEDWAB intensywnie regenerująca
maseczka do włosów 250 ml
 

Cena: 19,79 PLN

Opis słownikowy

Producent LBIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

BIOVAX KERATYNA + JEDWAB intensywnie regenerująca maseczka do włosów.

Intensywnie regenerująca maseczka opracowana przez specjalistów w celu zagwarantowania Twoim włosom gruntownej odnowy
zarówno na powierzchni, jak i w ich głębokich warstwach.

Unikalną cechą maseczki Biovax® jest woskowa konsystencja oraz bogata w substancje odżywcze receptura.

Naturalne składniki (ekstrakty, oleje i proteiny) oraz brak substancji drażniących umożliwiają dogłębną regenerację i ochronę włosów.
Biovax® to gwarancja PROFESJONALNEJ PIELĘGNACJI!

Wysoka jakość i skuteczność działania maseczki jest potwierdzona przez Mistrza Świata Fryzjerstwa Artystycznego.

 

Działanie składników  

Biovax® to gwarancja ZDROWYCH WŁOSÓW, maseczka Biovax® zawiera:

Pro2Kéra Silk – aktywny zespół naturalnych białek, który dzięki zestawieniu niskocząsteczkowych aminokwasów i
wysokocząsteczkowych 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.

Ekstrakt z Henny ułatwia aktywnym składnikom wnikanie do wnętrza włosa i jego cebulki.

 

Biovax® to gwarancja BEZPIECZEŃSTWA- nie zawiera substancji drażniących:

bez PARABENÓW

bez SLS (Sodium Lauryl Sulfate)

bez SLES (Sodium Laureth Sulfate)

bez GLIKOLU PROPYLENOWEGO

 

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.

 

Działanie

Efekt na włosach:  

Gruntownie odbudowana struktura włosów

Intensywna regeneracja i nawilżenie

Naturalnie lśniące, jedwabiste włosy

Wyjątkowo gładkie i miękkie w dotyku

 

Do maseczki BIOVAX dołączone zostały 2 prezenty gwarantujące jeszcze większą skuteczność oraz wygodę stosowania:

NOWOŚĆ! Biovax A+E Serum wzmacniające

TERMOCAP - czepek wspomagający regenerację włosów.

 

BIOVAX A+E Serum wzmacniające to prawdziwy zastrzyk witaminowy dla Twoich włosów. Receptura preparatu stworzona została na
bazie witamin A i E, będących źródłem młodości i witalności. Serum A+E odżywia i regeneruje włosy, nadaje im piękny połysk i gładkość.
Zmniejsza łamliwość włosów oraz hamuje rozdwajanie się końcówek. Wzmacnia naturalną barierę ochronną włosa.

W celu zagwarantowania Twoim osłabionym włosom kompleksowej pielęgnacji polecamy stosowanie całej gamy produktów z serii
BIOVAX.

BIOVAX ORYGINALNY, BEZPIECZNY BEZ PARABENÓW, SLS, SLES I GLIKOLU! PRODUKT PRZYJAZNY ALERGIKOM!
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Opakowanie zawiera:

  Biovax Intensywnie regenerująca maseczka do włosów farbowanych - słoik 250 ml,

  Biovax A+E Serum wzmacniające - saszetka 1,5 ml,

  Termocap - 1 sztuka.

 

Skład

Aqua, Cetyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Cetearyl Alcohol (and) Ceteareth-20, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil,
Acetylated Lanolin, Silk Amino Acids, Hydrolyzed Silk, Hydrolyzed Keratin, Lawsonia Inermis Extract, Trimethylsilylamodimethicone (and)
C11-15 Pareth-5 (and) C11-15 Pareth-9, Parfum, Citric Acid, Triethanolamine, Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol (and)
Ethylhexylglycerin, Benzyl Salicylate,, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Potassium Sorbate.
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