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BIOXSINE Dermagen Forte Spray plus BIOXSINE Dermagen
Forte szampon gratis
Cena: 98,99 PLN
Opis słownikowy
Producent

BIOTA PHARMA MICHAŁ KOWALSKI

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Opis produktu
WskazaniaZestaw opracowany specjalnie dla osób borykających się z problemem intensywnego wypadania włosów.DziałanieBIOXSINE
Dermagen Forte ziołowy spray przeciw wypadaniu 60 mlZiołowy Spray Bioxsine Dermagen Forte został stworzony z myślą o osobach
zmagających się z intensywnym wypadaniem włosów. Dzięki ośmiokrotnie bardziej stężonej formule Biocomplex B11, która aktywuje
wzrost włosów poprzez wzmocnienie słabych cebulek włosowych, spray skutecznie zapobiega wypadaniu włosów. Dodatkowa
zawartość procyjanidin wpływa na wzrost liczby komórek skóry głowy zmieniając etapy życia włosa, od fazy spoczynku do fazy
aktywnego wzrostu, co ma pozytywny wpływ na przeciwdziałanie wypadaniu włosów.Właściwości:Zawarte w sprayu procyjanidiny
przyczyniają się do wzrostu liczby komórek skóry głowy, przeciwdziałając tym samym wypadaniu włosów i wzmacniając je.Spray
Bioxsine Dermagen Forte zawiera:Witamy (A, B1, B2, B5 i B9), które wspomagając wzrost i wzmacniają włosy dodając im blasku i
żywotności.Minerały (miedź, cynk, żelazo i wapń), które poprzez wzmocnienie cebulek sprawiają, że włosy stają się grubsze.Nienasycone
kwasy tłuszczowe (omega-6 i omega-9) skuteczne w zwalczaniu wypadania włosów.Flawonoidy, w tym między innymi apigenina,
kemferol i mirecytyna, odżywiają włosy wspomagając ich zdrowy wzrost.Beta-sitosterol, który reguluje wydzielanie sebum i tym samym
zmniejsza przetłuszczanie się włosów.Miód, który chroni i odżywia włosy.BIOXSINE Dermagen Forte ziołowy szampon przeciw
wypadaniu włosów 300 mlZiołowy Szampon Bioxsine Dermagen Forte został stworzony z myślą o osobach zmagających się z
intensywnym wypadaniem włosów. Dzięki ośmiokrotnie bardziej stężonej formule Biocomplex B11, która aktywuje wzrost włosów
poprzez wzmocnienie słabych cebulek włosowych, szampon skutecznie zapobiega wypadaniu włosów. Szampon Bioxsine Forte
sprawia, że włosy są silne, pełne życia i zdrowe, a dzięki bogatej zawartości witamin i składników mineralnych odżywia włosy i nadaje im
blasku.Szampon Bioxsine Dermagen Forte zawiera w swojej formule Witaminy, składniki mineralne, nienasycone kwasy tłuszczowe
(kwas linolowy i oleinowy), cynk i beta-sitosterol, które skutecznie odżywiają słabe cebulki włosowe, hamując ich wypadanie, a także
wzmacniają włosy i zwiększają ich odporność.Dzięki ośmiokrotnie silniejszej formule Szampon Bioxsine Dermagen Forte:Zmniejsza
wypadanie włosów odżywiając ich cebulki.Odżywia włosy dzięki zawartości witamin i składników mineralnych.Sprawia, że włosy stają
się mocniejsze i zdrowsze.Skuteczność produktu została udowodniona klinicznie.pH jest odpowiednie dla skóry głowy.Nie zawiera
barwników.Nadaje się do wszystkich rodzajów włosów.Sposób użyciaStosować codziennie na noc, na całej powierzchni skóry głowy,
zaczynając od miejsc, w których utrata włosów jest najintensywniejsza. Dla wzmocnienia działania można stosować Spray dwa razy
dziennie, rano i wieczorem. Płyn należy wmasowywać w skórę głowy okrężnymi ruchami przez co najmniej minutę. Nie spłukiwać.
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Produkt powinien pozostawać na włosach nie mniej niż 8 godzin. Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując regularnie Spray w połączeniu z
Szamponem Bioxsine ForteSkładAqua, Sodium Laureth Sulfate, Biocomplex B11 (URTICA Urens & Dioica Extr. (NETTLE), Chamomilla
Recutita Extr. (CHAMOMILE), Achillea Millefolium Ext. (COMMON Yarrow), Ceratonia Siliqua Extr. (CAROB), Equisetum Arvense Extr.
(HORSETAIL)), Cocamidopropyl Betaine, Mel, Glycerin, Sodium Chloride, Parfum, Benzyl Alkohol, Peg/Ppg-120/10-Trimethylolpropane
Trioleate, Laureth-2, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Tetrasodium Edta, Niacinamide, Pyridoxine Hcl, Menthol,
Panthenol, Sodium Pca, Sodium Lactate, Sodium Pca, Arginine, Butylene Glycol, Aspartic Acid, Pca, Vitis Vinifera Seed Extract,
Magnesium Pca, Glycine, Alanine, Serine, Valine, Zinc Pca, Proline, Threonine, Isoleucine, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, Ppg-26-Buteth-26, Histidine, Phenylalanine, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Manganese Pca, Apigenin, Oleanolic
Acid, Biotinoyl Tripeptide-1
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