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Biotebal odżywka przeciw wypadaniu włosów 200 ml
 

Cena: 29,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Odżywki do włosów

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Biotebal odżywka przeciw wypadaniu włosów to kosmetyk, który będzie bardzo dobrym uzupełnieniem kuracji do włosów bazującej na
wykorzystaniu szamponu z linii Biotebal. Na co jest Biotebal odżywka przeciw wypadaniu włosów? Wskazaniem do stosowania
kosmetyku jest codzienna pielęgnacja każdego rodzaju włosów, jednak szczególnie produkt jest polecany do pielęgnacji włosów
suchych, osłabionych i skłonnych do wypadania. W składzie produktu znajduje się opatentowana formuła Inno-Bioxinum, którą
dodatkowo wzbogacono o 3 składniki aktywne. Kosmetyk sprawia, że włosy stają się gładkie i dobrze nawilżone, a także łatwiej się je
rozczesuje. Odżywka działa również antystatycznie, a oprócz tego sprawia, że włosy są mocniejsze i bardziej nawilżone. Biotebal
odżywka przeciw wypadaniu włosów sprawia również, że włosy nabierają połysku.

W opakowaniu znajduje się 200 ml kosmetyku Biotebal odżywka przeciw wypadaniu włosów. W skład kosmetyku wchodzi między
innymi biotyna. Substancja ta działa poprzez regulowanie metabolizmu skóry głowy. W ten sposób korzystnie wpływa na korzenie
włosów, oddziałując jednocześnie na tempo wzrostu łodygi włosów. Biotyna stymuluje również przyrost włosów, a także przyczynia się
do opóźnienia procesu ich siwienia, poza tym redukuje wzmożoną aktywność gruczołów łojowych. Formuła Biotebal odżywka przeciw
wypadaniu włosów zawiera również ekstrakt z żeń-szenia, który bogaty jest w pobudzające wzrost włosów saponiny. Składnik ten
przyczynia się do odżywienia włosów oraz ich uelastycznienia, a poza tym wzmacnia włosy. Pobudza też syntezę kolagenu, a oprócz
tego ma właściwości przeciwutleniające. Kolejnym składnikiem kosmetyku jest polisacharyd, który posiada właściwości filmotwórcze i
zdolność do zatrzymywania wody, przez co nawilża włosy natychmiastowo i zarazem długotrwale. Składnikiem kosmetyku jest też
kofeina wygładzająca włosy, a także hydrolizat keratyny, który przywraca włosom połysk i utrzymuje ich nawilżenie, a oprócz tego
nadaje im zdrowy wygląd, korzystnie wpływając na ich gęstość i sprężystość.

Jak stosować kosmetyk Biotebal odżywka przeciw wypadaniu włosów? Produkt powinien być używany zgodnie z zaleceniami
producenta. Wyrób przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego i wyłącznie w ten sposób należy z niego korzystać. Odżywkę należy
nakładać w niewielkiej ilości na wcześniej dobrze umyte, wilgotne włosy. Przy aplikacji odżywki na włosy szczególną uwagę należy
poświęcić końcówkom – w nie należy zwłaszcza wmasowywać odżywkę. Kosmetyk następnie należy pozostawić na włosach przez
około 5-10 minut, po czym zaleca się jego dokładne spłukanie letnią wodą. Odżywka może być stosowana na włosy codziennie, w
ramach ich kompleksowej pielęgnacji.
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Biotebal odżywka przeciw wypadaniu włosów to kosmetyk, który posiada przeciwwskazania. Nie należy stosować produktu, jeśli
pacjent jest nadwrażliwy na choć jeden z jego składników. Jeśli po zastosowaniu kosmetyku u pacjenta wystąpią objawy
nadwrażliwości na produkt, zaleca się jego odstawienie i konsultację z lekarzem.

Składniki
Aqua, Cetearyl Alcohol, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Silicone Quaternium-16, Glycerin, Biosaccharide Gum-1, Caffeine, Undeceth-11,
Butyloctanol, Undeceth-5, Cetrimonium Chloride, Argania Spinosa Kernel Oil, Biotin, Hydrolyzed Keratin, Propylene Glycol, Panax Ginseng
Root Extract, Dimethicone, Parfum, Methylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Biotyna – witamina H – reguluje metabolizm skóry, w której tkwią włosy, dzięki czemu wywiera korzystny wpływ na stan ich
korzeni i tempo wzrostu łodygi włosa. Jest skutecznym środkiem stymulującym przyrost włosów oraz opóźniającym proces
siwienia, zapobiega łojotokowi i wzmożonej aktywności gruczołów łojowych.
Ekstrakt z żeń-szenia – dzięki obecności saponin pobudza wzrost włosów. Uelastycznia, wzmacnia i odżywia włosy. Posiada
działanie przeciwutleniające i pobudzające syntezę kolagenu wpływające na poprawę kondycji skóry głowy.
Polisacharyd – dzięki swoim filmotwórczym właściwościom oraz zdolnościom do zatrzymywania wody nadaje efekt
natychmiastowego i długotrwałego nawilżenia. Zmniejsza nierówności powierzchni, naprawia i wygładza strukturę włosa.
Kofeina – przyczynia się do poprawy wyglądu włosów – stają się gładkie i łatwiejsze do ułożenia.
Hydrolizat keratyny – nadaje zdrowy wygląd włosom, przywraca połysk, utrzymuje nawilżenie. Składniki hydrolizatu wnikają w
strukturę włosa, wbudowują się w uszkodzone miejsca włosów – dzięki temu zwiększają ich sprężystość i gęstość. Posiada
właściwości zabezpieczające przed szkodliwym działaniem farb do włosów czy produktów do trwałej ondulacji.

Charakterystyka

Biotebal Odżywka Przeciw Wypadaniu Włosów została opracowana przy współpracy lekarzy dermatologów z myślą o
pielęgnacji włosów osłabionych, suchych, ze skłonnością do wypadania.
Biotebal Odżywka Przeciw Wypadaniu Włosów zawiera opatentowaną formułę Inno-Bioxinum oraz 3 dodatkowe składniki,
których działanie zostało potwierdzone badaniami.
Biotebal Odżywka Przeciw Wypadaniu Włosów to doskonałe uzupełnienie kuracji szamponem z linii Biotebal. Włosy stają się
mocniejsze, bardziej sprężyste, nawilżone i gładsze, nabierają naturalnego, zdrowego połysku. Odżywka ułatwia rozczesywanie i
działa antystatycznie.
ZASTOSOWANIE: Odżywka przeznaczona do każdego rodzaju włosów, w szczególności osłabionych, suchych, ze skłonnością
do wypadania.

Stosowanie
Równomiernie nałożyć niewielką ilość odżywki na umyte, wilgotne włosy, a w szczególności wmasować w końcówki. Pozostawić
odżywkę na ok. 5–10 minut. Dokładnie spłukać letnią wodą. Produkt polecany do codziennej pielęgnacji włosów.

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