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Biotebal szampon przeciw wypadaniu włosów 200 ml
 

Cena: 34,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Szampony

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Biotebal w postaci szamponu przeciw wypadaniu włosów to produkt ze składnikami korzystnie wpływającymi na kondycję
włosów i ograniczającymi ich wypadanie. Na co jest Biotebal? Wskazaniem do stosowania szamponu jest problem nadmiernego
wypadania i osłabienia włosów. W skład produktu wchodzi specjalna formuła Inno-Bioxinum, a także 5 dodatkowych składników, które
wspierają kondycję włosów, nawilżają je i odżywiają, a oprócz tego wspomagają pracę gruczołów łojowych i łagodzą podrażnienia. 
Funkcją szamponu Biotebal jest wzmacnianie włosów i ograniczanie ich wypadania, a dodatkowo regeneracja skóry głowy i jej
nawilżenie. Regularne stosowanie produktu sprawia, że włosy stają się mocniejsze, mniej wypadają i stają się gęstsze.

W opakowaniu znajduje się 200 ml szamponu przeciw wypadaniu włosów Biotebal. W skład kosmetyku wchodzą bioaktywne peptydy i
oligosacharydy z kiełków soi i pszenicy, a oprócz tego prebiotyk, biotyna, sok z aloesu, kompleks seboregulujący oraz pantenol i ekstrakt
z żeń-szenia, a także składniki pomocnicze. Biotyna opóźnia siwienie i stymuluje przyrost włosów, a prebiotyk reguluje mikroflorę skóry
głowy. Pantenol nawilża skórę i chroni ją przed utratą wody, a poza tym wygładza włosy i nadaje im miękkość oraz połysk. Aloes
pobudza odrastanie włosów i wspiera kondycję skóry głowy, łagodząc jej podrażnienia. Żeń-szeń pobudza wzrost włosów, a kompleks
seboregulujący wpływa na aktywność gruczołów łojowych. Bioaktywne peptydy i oligosacharydy stymulują syntezę białek, pobudzając
wzrost włosów.

Kosmetyk należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach przez niego rekomendowanych. Zaleca się nakładanie
niewielkiej ilości szamponu na wilgotne włosy oraz delikatny masaż skóry głowy produktem przez około 2–3 minuty. Po tym czasie 
szampon Biotebal należy spłukać obficie z włosów, a w razie konieczności czynność można powtórzyć. Szampon można stosować
codziennie, a do uzyskania pożądanych rezultatów zaleca się jego stosowanie przez minimum 3–6 miesięcy. Przeciwwskazaniem do
stosowania szamponu Biotebal jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.

Składniki
Aqua, Sodium Myreth Sulfate, Glycerin, Ammonium Lauryl Sulfate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, PEG-120 Methyl Glucose
Dioleate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Lactate, Butylene Glycol, Glycine Soja Germ Extract, Triticum Vulgare Germ Extract,
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Inulin, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Biotin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Propylene Glycol, Panax
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Ginseng Root Extract, Panthenol, Polysorbate 20, Parfum, Disodium EDTA, Niacinamide, Faex Extract, Aesculus Hippocastanum Seed
Extract, Ammonium Glycyrrhizate, Zinc Gluconate, Caffeine, Polyquaternium-10, Sodium Chloride, Lactic Acid, Sodium Hydroxide.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Bioaktywne peptydy i oligosacharydy kiełków soi (Glycine soja) i pszenicy (Triticum vulgare). Posiadają zdolność do
stymulowania syntezy białek. Działają jako skuteczny materiał dostarczający energię do mieszków włosowych, zwłaszcza w
przypadku włosów wypadających, aktywując tym samym metabolizm w mieszkach włosowych i pobudzając wzrost włosów.
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.
Kompleks seboregulujący – kompleks regulujący aktywność gruczołów łojowych, działający oczyszczająco. Zawiera wyciąg z
drożdży oraz witaminy z grupy B.
Prebiotyk – reguluje prawidłową mikroflorę skóry głowy.
Ekstrakt z żeń-szenia – dzięki obecności saponin pobudza wzrost włosów. Uelastycznia, wzmacnia i odżywia włosy. Posiada
działanie przeciwutleniające i pobudzające syntezę kolagenu wpływające poprawę kondycji skóry głowy.
Sok z aloesu – otrzymywany z liści Aloe barbadensis Mill sok w formie żelu. Aloe Vera Gel w swoim składzie zawiera bogactwo
substancji odżywczych min. wapń, żelazo, lecytynę, magnez, mangan, potas, sód, cynk, witaminy B1, B2, B6, C, cholinę.
Pobudzają one odrastanie włosów przez stymulację mikrokrążenia i dotlenienie komórek skóry głowy. Korzystnie wpływają na
skórę przyspieszając regenerację skóry i włosów, redukują reakcje zapalne, łagodzą podrażnienia.
Pantenol – prowitamina B5 – bardzo łatwo wnika w głąb skóry i włosów. Wykazuje wysokie powinowactwo do keratyny włosów,
dzięki czemu jest przez nie łatwo wchłaniany. Odgrywa ważną rolę w ich pielęgnacji, nadając połysk i miękkość, wygładza i
pogrubia włókno włosa, chroni przed uszkodzeniami. Zmniejsza utratę wody przez naskórek i skutecznie nawilża skórę, nadając
jej elastyczność.

Charakterystyka

Biotebal Szampon Przeciw Wypadaniu Włosów został opracowany przy współpracy lekarzy dermatologów, zawiera najwyższej
jakości składniki, które zapobiegają wypadaniu włosów, wzmacniają i poprawiają ich kondycję.
Biotebal Szampon Przeciw Wypadaniu Włosów zawiera opatentowaną formułę Inno-Bioxinum oraz 5 dodatkowych składników,
których działanie zostało potwierdzone badaniami. Włosy stają się nawilżone, mocniejsze, odżywione, odzyskują witalność i
gęstość. Systematyczne stosowanie preparatu wspomaga regulację pracy gruczołów łojowych oraz łagodzi podrażnienia. Skóra
staje się dotleniona i nawilżona.
Badania potwierdzają, że podczas systematycznej aplikacji składniki szamponu wykazują korzystne działanie poprawiające
wygląd i kondycję skóry głowy i włosów. Posiadają działanie pielęgnujące, regenerujące, wzmacniające. Ograniczają wypadanie
włosów.
Włosy stają się mocniejsze, grubsze i bardziej gęste.
ZASTOSOWANIE: Wzmacniający szampon do pielęgnacji skóry głowy i włosów, także farbowanych z tendencją do wypadania.

Stosowanie
Niewielką ilość szamponu rozprowadzić na wilgotnych włosach, wykonać delikatny masaż 2–3 minuty, a następnie obficie spłukać.
Czynność powtórzyć w razie potrzeby. Produkt przeznaczony do codziennego stosowania. Dla uzyskania optymalnych rezultatów
stosować codziennie przez okres minimalnie 3–6 miesięcy.

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