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BIOVAX Maseczka do włosów słabych ze skłonnością do
wypadania 250 ml
 

Cena: 16,59 PLN

Opis słownikowy

Producent LBIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

BIOVAX Maseczka do włosów słabych ze skłonnością do wypadania 250 ml 

Nowa maseczka Biovax dba nie tylko o zdrowie i kondycję Twoich włosów, ale również zapewnia im gruntowną ochronę i
bezpieczeństwo. Biovax to oryginalne połączenie Zdrowia, Bezpieczeństwa i Profesjonalnej Pielęgnacji w jednym preparacie.

 

Wskazania

BIOVAX intensywnie regenerująca maseczka do włosów słabych ze skłonnością do wypadania opracowana została przez specjalistów
w celu zagwarantowania Twoim słabym i skłonnym do wypadania włosom jak najlepszej kondycji.

 

Działanie

Biovax to gwarancja zdrowych włosów

Dzięki zawartości naturalnych olejów i ekstraktów:
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·         100% sok z Aloe Vera intensywnie odżywia cebulki, chroniąc włosy przed nadmiernym wypadaniem. Wpływa korzystnie na rozdwojone
końcówki i skutecznie zmniejsza łamliwość włosów.

·         Kompozycja olejku ze Słodkich Migdałów oraz Miodu silnie nawilża, zmiękcza i odżywia włosy, nadając im piękny połysk.

·         100% ekstrakt z Henny ułatwia aktywnym składnikom wnikanie do wnętrza włosa i jego cebulki.

 

Efekty na włosach

·         mocne, zdrowe włosy,

·         mniejsza skłonność do wypadania,

·         intensywnie odżywione, nawilżone i zregenerowane włosy,

·         naturalny, piękny połysk

 

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 o naturalne i bezpieczne substancje aktywne.

 

Opakowanie zawiera

·         Biovax Intensywnie regenerująca maseczka do włosów słabych ze skłonnością do wypadania - słoik 250 ml,

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

·         Termocap - 1 sztuka.

 

Skład

AQUA, CETYL ALCOHOL, CETEARYL ALCOHOL (AND) CETEARETH - 20, CETRIMONIUM CHLORIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE,
AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, ACETYLATED LANOLIN, GLYCERIN, LAWSONIA INERMIS EXTRACT, MEL (HONEY)
EXTRACT, PARFUM, BENZYL ALCOHOL (AND) METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID,
LINALOOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, C.I. 42090
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