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BasicLab Capillus szampon na wypadanie włosów 300 ml
 

Cena: 52,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Szampony

Producent NEW APPROACH

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Capillus to wysoko wyspecjalizowana gama kosmetyków odpowiadających na potrzeby różnych rodzajów włosów i skóry głowy.
Wszystkie dermokosmetyki BasicLab przechodzą niezbędne badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i dermatologiczne. Każdy
produkt podlega ocenie bezpieczeństwa wystawionego przez certyfikowanego asesora. Jest także zarejestrowany w unijnej bazie
Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). Wszystko po to, aby dostarczyć produkt na najwyższym poziomie.
Wiedząc, że każde opakowanie wchodzić może w interakcje ze składnikami aktywnymi, pompki są pozbawione elementów metalowych,
a butelka ciemna. Dzięki temu kosmetyki Capillus w pełni zachowują swoją skuteczność, a substancje aktywne swoje właściwości.
Szampony BasicLab CAPILLUS 

Bez parabenów, SLS, SLES, MITu, Phenoxyethanolu
Hipoalergiczne – odpowiednie dla skóry wrażliwej

Charakterystyka

Specjalistyczny szampon do włosów wypadających i osłabionych.
Innowacyjny kompleks SEPITONIC M3 (INCI: Magnesium Aspartate, Zinc Gluconate, Copper Gluconate) zwiększa metabolizm
komórkowy, dzięki czemu składniki aktywne działają skuteczniej na włosy i skórę głowy.
Szampon zawiera rekordową ilość składników aktywnych m.in kofeina, arginina, biotyna, niacynamid, keratyna, żeńszeń (INCI:
Caffeine, Arginina HCI, Biotin, Hydrolyzed Keratin, Niacynamide, Panax Ginseng Root Extract), które zapewniają wielokierunkowe
działanie: ograniczenie wypadania włosów, pobudzenie cebulek i przyśpieszenie wzrostu nowych włosów. - Kompleks
aminokwasów wzmacnia włosy i przyczynia się do ich pogrubienia poprzez odbudowę zniszczonych struktur.
Biotyna (INCI: Biotin) kondycjonuje włosy, zwiększa ich grubość, elastyczność i połysk, a także zapobiega ich wypadaniu.
Szampon wzmacnia i poprawia ogólną kondycję włosów, dzięki czemu są one odporniejsze, zdrowsze i pełne blasku.
Mogą go stosować zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Stosowanie
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Nałożyć na mokre włosy, masować do uzyskania piany i pozostawić przez 3-4 minuty na skórze głowy. Następnie dokładnie spłukać. W
przypadku kontaktu z oczami obficie przemyć je wodą.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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