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Biotebal rzęsy XXL serum 3 ml
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 3 ml

Postać Serum

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Biotebal rzęsy XXL to specjalistyczne serum do rzęs, z unikalną formułą Inno-BiBiotinTM oraz innymi naturalnymi składnikami
aktywnymi, które wspomagają kondycję rzęs, wpływając na ich wydłużenie, pogrubienie i wzmocnienie. Produkt może być stosowany
zarówno na rzęsy, jak i na brwi.

Właściwości Biotebal rzęsy XXL
Biotebal rzęsy XXL stanowi połączenie specjalnie dobranych składników aktywnych pochodzenia naturalnego, z których każdy wykazuje
działanie, wspomagające kondycję rzęs i brwi. W recepturze kosmetyku znajdziemy między innymi: bimatoprost, biotynę, pantenol,
polisacharydy, ekstrakt ze śluzu ślimaka, peptydy, ekstrakty z: pestek dyni, świetlika lekarskiego. Biotebal XXL to jeden z
najpopularniejszych preparatów, stosowanych w celu wzmocnienia i pogrubienia rzęs. Każda z zastosowanych substancji wykazuje
indywidualne działanie, a połączone w unikalnej kompozycji, tworzą produkt, który może zadziałać korzystnie na wygląd rzęs i brwi, a
tym samym sprzyjać poprawie atrakcyjności twarzy.

Ze względu na naturalny skład, Biotebal XXL to kosmetyk bezpieczny w stosowaniu, choć bimatoprost nie powinien być używany przez
kobiety w ciąży oraz pewną grupę osób, o której producent wspomina w ulotce w przeciwwskazaniach do stosowania produktu. W razie
wątpliwości warto skontaktować się z lekarzem przed pierwszym użyciem Biotebal XXL.

Nie ma przeciwwskazań, aby kosmetyk był używany przez osoby, noszące soczewki kontaktowe. Kosmetyk jest dobrze tolerowany w
przypadku skóry wrażliwej i atopowej. Serum do rzęs nie powinno jednak być stosowane jeżeli skóra wokół oczu jest podrażniona lub
swędząca, gdyż niektóre składniki preparatu mogą pogłębiać objawy.

Biotebal – linia kosmetyków dla zdrowia włosów, rzęs i paznokci

Linia  Biotebal  to produkty marki Polpharma, firmy farmaceutycznej, działającej na rynku już od ponad 85 lat. Aktualnie firma Polpharma
jest jednym z największych przedsiębiorców w zakresie produkcji leków i suplementów diety na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.
Przedsiębiorstwo współpracuje z lekarzami i farmaceutami, dzięki którym udaje się stworzyć najwyższej jakości produkty, wspierające
zdrowie ich odbiorców.
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Linia Biotebal powstała specjalnie dla osób, które zmagają się z niedoborem biotyny oraz innych składników odżywczych, mających
wpływ na wygląd włosów, rzęs i paznokci. Producent zdaje sobie sprawę, jak ważne dla indywidualnej prezencji są wymienione części
ciała, dlatego postawił na suplementy i kosmetyki, które skutecznie mają wzmacniać ich kondycję. Ze względów bezpieczeństwa w
produktach serii wykorzystywane są naturalne składniki aktywne, dobrze tolerowane przez osoby z wrażliwą skórą. Producentowi
bardzo zależy na tym, aby każda osoba miała dostęp do produktów, które mogą pomóc jej włosom i rzęsom odzyskać dawny blask.

Biotebal rzęsy XXL to kosmetyk, przeznaczony przede wszystkim do pielęgnacji rzęs i brwi. Są to pozornie niewielkie elementy twarzy,
których wygląd jednak ma duże znaczenie dla tego, jak odbierają nas inni, a także jak odbieramy samych siebie. Zadaniem  Biotebal XXL
jest wzmocnienie rzęs oraz pomoc w ich wydłużeniu.

Dobra odżywka do rzęs powinna charakteryzować się nie tylko bezpiecznym i skutecznym składem. Ważny jest także sposób jej
nakładania oraz konsystencja, ponieważ ludzie poszukują aktualnie głównie produktów wygodnych w stosowaniu. Odżywka Biotebal
XXL charakteryzuje się prostą aplikacją, którą wykonuje się podobnie do nakładania tuszu do rzęs za pomocą eyelinera, co dla wielu
osób stanowi duże ułatwienie.

Dlaczego warto dbać o rzęsy?

Nasze rzęsy, podobnie jak włosy na głowie, ulegają procesom starzenia. Z wiekiem mogą stawać się coraz bardziej kruche i łamliwe. Co
więcej, codzienne stosowanie tuszu, czy nieumiejętne zabiegi wydłużania lub zagęszczania rzęs mogą je dodatkowo osłabiać. Dla
skutecznego poprawienia ich wyglądu warto zapewnić rzęsom odpowiednią dawkę składników odżywczych, które mogą zniwelować
skutki szkodliwego działania substancji chemicznych w kosmetykach do makijażu oraz innych zabiegów z użyciem np. zalotki.

Istnieją różne sposoby na pielęgnację rzęs, jednak eksperci zalecają stosowanie produktów naturalnych. Biotebal XXL składa się ze
sprawdzonych składników odżywczych właśnie naturalnego pochodzenia, z których każda wywołuje odżywcze działanie na rzęsy,
pomagając przywrócić im ładny, młody wygląd. Co więcej, zawarte w kosmetyku substancje sprzyjają nie tylko wzmocnieniu rzęs, ale
mogą działać także na ich porost, a więc rzęsy mają szansę stać się wydłużone, co stanowi dobry efekt estetyczny dla całej oprawy oka.

Osoby, które dbają o wszystkie aspekty swojego ciała, nie powinny zapominać o rzęsach i brwiach. Seria Biotebal powstała właśnie po
to, aby przypomnieć, że istnieją aspekty, które również warto wziąć pod uwagę w codziennej pielęgnacji. I choć dla niektórych osób brwi i
rzęsy mogą stanowić detale, to jednak zapewnienie im dobrej kondycji na pewno nikomu nie zaszkodzi.

Charakterystyka
Biotebal rzęsy XXL to specjalistyczne serum, które już po 3 tygodniach stosowania zapewnia efekt długich, pięknych i zdrowych rzęs.
Dzięki specjalnej formule Inno-BiBiotinTM, skutecznie i bezpiecznie wydłuża, pogrubia i wzmacnia rzęsy oraz brwi.

Zawiera przebadane, aktywnie działające składniki:
Bimatoprost – znany i uważany obecnie na świecie za jeden z najskuteczniejszych składników pobudzających wzrost
rzęs i hamujący proces ich wypadania. Regularnie stosowany sprawia, że rzęsy stają się dłuższe, grubsze i mocniejsze.
Są bardziej elastyczne, lśniące i nabierają ciemniejszego koloru.
Biotyna - witamina H- wywiera korzystny wpływ na stan włosów i tempo ich wzrostu. Jest skutecznym środkiem
stymulującym wzrost rzęs i brwi.
Pantenol - prowitamina B5 - odgrywa ważną rolę w pielęgnacji włosów, nadając im połysk i miękkość. Wygładza i
pogrubia włókno włosa, chroni przed uszkodzeniami. Działa regenerująco.
Polisacharydy - mają zdolność do zatrzymywania wody, co daje efekt natychmiastowego i długoterminowego
nawilżenia. Zmniejszają nierówności powierzchni rzęs i brwi, naprawiają i wygładzają ich strukturę.
Ekstrakt ze świetlika lekarskiego – ziołowy „kompres”, posiada dobroczynne działanie na okolice oczu. Działa kojąco i
nawilżająco, zmniejsza oznaki zmęczenia, zapobiega podrażnieniom.
Peptydy – wywołują efekt dłuższych, gęstszych i mocniejszych rzęs. Zawarty w produkcie specjalnie wyselekcjonowany
peptyd - Biotinoyl Tripeptide-1 wzmacnia włókna włosów, poprawiając kondycję rzęs.
Ekstrakt z pestek dyni – wzmacnia rzęsy zapobiegając ich wypadaniu.

Skuteczność potwierdzona badaniami*
wydłużenie rzęs u 76% badanych
zagęszczenie rzęs u 68% badanych
pogrubienie rzęs u 56% badanych
wzmocnienie rzęs u 84% badanych
stymulacja odrastania rzęs u 68% badanych
komfort precyzyjnej aplikacji u 88% badanych
satysfakcja z wydajności produktu u 92% badanych.
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Pierwsze rezultaty działania serum można zaobserwować już po 3 tygodniach stosowania. Najbardziej spektakularne efekty już
po 12 tygodniach kuracji.
Produkt jest dobrze tolerowany przez skórę, spełnia wymagania testu kompatybilności ze skórą atopową i szczególnie wrażliwą
oraz łatwo ulegającą podrażnieniom (Skin Compatibility Test) i może zostać sklasyfikowany jako niedrażniący.
Bezpieczny dla osób noszących szkła kontaktowe.

* Badania aplikacyjne na grupie 25 kobiet oraz aparaturowe na grupie 10 kobiet przez okres 12 tygodni

Stosowanie
Na czystą i suchą skórę górnych powiek (po uprzednim demakijażu i umyciu wodą) nałożyć niewielką ilość preparatu jednym
pociągnięciem aplikatora (nie powtarzać) tuż u nasady rzęs (podobnie jak eyeliner). Można stosować na brwi. Nakładać raz dziennie na
noc. W razie dostania się preparatu do oczu, zmyć obficie wodą. Stosować codziennie przez 3-8 tygodni, a później 2-4 razy w tygodniu
dla podtrzymania efektu.

UWAGA!
Produkt zawiera bimatoprost. Nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące piersią, osoby w trakcie chemioterapii oraz w
wieku poniżej 18 lat. Nie należy stosować w przypadku chorób oczu lub nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
Należy unikać dostania się preparatu do oczu.
imatoprost zawarty w produkcie może powodować zaczerwienienie oczu, swędzenie, uczucie dyskomfortu lub suchości. W takich
przypadkach należy przerwać stosowanie preparatu na 5-7 dni. W przypadku nie ustąpienia objawów, należy skontaktować się z
lekarzem.
Przy długotrwałym stosowaniu w miejscu aplikacji może dojść do ściemnienia skóry powiek. W większości przypadków efekt ustępuje
po zaprzestaniu stosowania.

Składniki
Aqua, Glycerin, Disodium Phosphate, Panthenol, Biosaccharide Gum-1, Biotinoyl Tripeptide-1, Biotin, Bimatoprost, Euphrasia Officinalis
Extract, Hydrolyzed Cucurbita Pepo Seedcake, Propylene Glycol, Xanthan Gum, Imidazolidinyl Urea, Methylparaben, Disodium EDTA,
Citric Acid, Alcohol Denat.

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