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Biotynox szampon 200 ml
 

Cena: 34,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Szampony

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Szampon o delikatnej bazie myjącej, przeznaczony do pielęgnacji skóry głowy i każdego rodzaju włosów, w szczególności skłonnych do
wypadania, osłabionych, pozbawionych gęstości, zniszczonych oraz farbowanych. Idealnie uzupełnia kurację przeciw wypadaniu
włosów.

Składniki
Ingredients: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Chloride, Propanediol, Polyquaternium-7, Parfum,
Cocamide DEA, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Panax Ginseng Root Extract, Sambucus Nigra Flower Extract, Lactococcus
Ferment Lysate, Arginine, Lactic Acid, Glycine Soja Germ Extract, Triticum Vulgare Germ Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract,
Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Wheat Starch, Hydrolyzed Vegetable Protein, Rose Extract, Glycyrrhiza Glabra Rhizome/Root,
Cichorium Intybus Leaf Extract, Hydrolyzed Rhodophyceae Extract, Panthenol, Linoleic Acid, Xylitol, Caprylic Acid, Caprylyl Glycol,
Menthol, Biotin, Polysorbate 80, Gluconolactone, Calcium Gluconate, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal, Linalool.

Charakterystyka

Szampon Biotynox zawiera 18 specjalistycznie dobranych składników aktywnych, w tym innowacyjną formułę Bioxynium
ComplexTM, o udowodnionym, wielokierunkowym działaniu, które zapobiegają wypadaniu włosów, wzmacniają i poprawiają ich
kondycję. Włosy stają się nawilżone, mocniejsze, odżywione, odzyskują witalność i gęstość. Systematyczne stosowanie
produktu przyczynia się także do poprawy stanu skóry głowy, wpływając na redukcję wydzielania sebum i dotlenienie skóry.
Skuteczność Szamponu wzmacniającego przeciw wypadaniu włosów Biotynox została potwierdzona w badaniach
aplikacyjnych* i aparaturowych (badania przeprowadzone przy łącznym stosowaniu szamponu oraz odżywki). Już po 1
miesiącu badań:

włosy są bardziej nawilżone – wg 80% badanych
włosy odzyskują gęstość – wg 80% badanych
włosy mniej się przetłuszczają – wg 76% badanych
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nastąpiła poprawa stanu skóry głowy – wg 78% badanych
zaobserwowano zmniejszone wypadanie włosów – wg 80% badanych
włosy wydają się zregenerowane – wg 78% badanych
widoczna poprawa stanu łuski włosa

Badania aplikacyjne przeprowadzone na grupie 25 osób, które stosowały regularnie produkt przez 4 tygodnie. Badania aparaturowe
przeprowadzone na grupie 10 osób, które stosowały regularnie produkt przez 4 tygodnie.

18 STARANNIE DOBRANYCH SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH w tym:

Biotyna (witamina H) – wspomaga odbudowę keratyny - głównego składnika budulcowego włosa oraz hamuje wypadanie
włosów. Kontroluje wydzielanie sebum.
Baicapil - mieszanina trzech roślinnych ekstraktów (tarczycy bajkalskiej, kiełków soi i pszenicy) oraz argininy – wpływa na
redukcję wypadania włosów. Przywraca włosom gęstość oraz zdrowy wygląd.
Kompleks naturalnych ekstraktów (owoce róży, korzeń lukrecji, liście cykorii, krasnorosty) – przyczynia się do naprawy bariery
skórnej. Ma działanie antyoksydacyjne.
Hydrolizowane proteiny roślinne „keratyna roślinna” – wnikają w głąb włókien włosa, wypełniając ubytki i odbudowując jego
strukturę. Regenerują nawet najbardziej zniszczone i łamliwe włosy.
Ekstrakty z kwiatów czarnego bzu i korzenia żeń-szenia – nawilżają, wzmacniają, stymulują mikrokrążenie. Przedłużają trwałość
koloru włosów farbowanych.

Stosowanie
Niewielką ilość szamponu rozprowadzić na wilgotnych włosach, delikatnie masować. Produkt pozostawić na włosach i skórze głowy 2-3
minuty, następnie obficie spłukać wodą. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Dla uzyskania optymalnych efektów stosować w
połączeniu z odżywką Biotynox. Unikać kontaktu z oczami.

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