
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

BIOVAX KERATYNA + JEDWAB intensywnie regenerujący
szampon 200 ml
 

Cena: 17,29 PLN

Opis słownikowy

Producent LBIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

BIOVAX KERATYNA + JEDWAB intensywnie regenerujący szampon.

 

Działanie

Intensywnie regenerujący szampon Biovax® opracowany został przez naszych specjalistów, aby jak najlepiej odpowiadał Twoim
włosom i zapewnił im doskonałą kondycję. Formulacja szamponu została oparta o naturalne substancje aktywne: keratynę i jedwab
zawarte w zespole białkowym Pro2Kéra Silk.

Szampon Biovax® to unikalne połączenie ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA i PROFESJONALNEJ PIELĘGNACJI w jednym preparacie.
Wyróżnia się bogatą w substancje odżywcze recepturą, jest łagodny dla włosów i skóry głowy, bardzo dobrze się pieni.

Biovax® to gwarancja ZDROWYCH WŁOSÓW – szampon 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.
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
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niedobór naturalnych składników budulcowych osłonki włosa, plombując jej uszkodzone miejsca. Ekstrakt z Henny ułatwia aktywnym
składnikom wnikanie do wnętrza włosa i jego cebulki. 

 

Efekt na włosach:

Odbudowana struktura włosów Włosy lekkie, świeże i puszyste Jedwabisty połysk i miękkość 

 

Ważne

Biovax to gwarancja BEZPIECZEŃSTWA

- nie zawiera substancji drażniących:

bez PARABENÓW, bez SLS (SODIUM LAURYL SULFATE), bez SLES (SODIUM LAURETH SULFATE), bez GLICOLU 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.

 

Skład

Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, Cocamidopropyl Betaine, Acrylates Copolymer, Coco-Glucoside, Cocamide DEA, Polyquaternium-7,
Cocamidopropylamine Oxide, Polyquaternium-22, Silk Amino Acids, Hydrolyzed Silk, Hydrolyzed Keratin, Glycerin, Lawsonia Inermis
Extract, Trimethylsilylamodimethicone (and) C11-15 Pareth-5 (and) C11-15 Pareth-9, Dicaprylyl Ether (and) Lauryl Alcohol,
Styrene/Acrylates Copolymer (and) Coco-Glucoside, Parfum, CI 77891 (Titanium Dioxide) (and) Mica (and) Tin Oxide, Tetrasodium EDTA,
Citric Acid, Sodium Hydroxide, Methylisothiazolinone, Potassium Sorbate.
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