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Biovax Botanic promocyjny zestaw - szampon oczyszczający
200 ml + odżywka ekspresowa 7w1 200 ml
 

Cena: 36,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Szampony

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Biovax Botanic micelarny szampon oczyszczający (czystek i czarnuszka) 

Innowacyjny szampon micelarny Biovax® Botanic, polecany do regularnego rytuału 'demakijażu włosów'. Dokładnie oczyszcza
włosy i skórę głowy z sebum, pozostałości kosmetyków do stylizacji oraz wszelkich zanieczyszczeń, odkładających się na ich
powierzchni każdego dnia.
Składniki aktywne, z organicznych upraw, gwarantują skuteczne i bezpieczne działanie oraz najwyższą jakość. Włosy po umyciu
na długo odzyskują świeżość, lekkość i naturalny blask. - Szampon Biovax® Botanic przywraca fizjologiczne pH skóry.
 Organiczny ekstrakt z czystka, dzięki wysokiej zawartości polifenoli, działa antyoksydacyjnie. Reguluje przetłuszczanie skóry
głowy, intensywnie oczyszcza.
Organiczny ekstrakt z nasion czarnuszki pozytywnie wpływa na stan skóry głowy, poprawia wygląd włosów, wzmacniając ich
blask i witalność.
Ekstrakt z amarantusa zawiera bogactwo kwasów nienasyconych, przeciwutleniaczy i witamin A, B i E. Wykazuje działanie
odmładzające i ochronne, antyoksydacyjne, nawilżające i odżywcze.
Efekty na włosach:

dokładnie oczyszczone włosy i skóra głowy
regeneracja na całej długości pasm
zmniejszenie przetłuszczania
włosy lekkie i miękkie
przywrócona naturalna objętość

Receptura szamponu oparta została o starannie dobrane substancje, zapewniające skuteczne oczyszczenie włosów bez
obciążenia.
Szampon micelarny Biovax® Botanic zawiera składniki organiczne i certfikowane znakiem ECOCERT oraz COSMOS.
0% SLS / SLES
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0% parabens
0% silicones
0% DYES

Biovax Botanic odżywka ekspresowa 7w1 (czystek, czarnuszka i bursztyn)
Odżywka ekspresowa Biovax® Botanic nawilżająca, przywracająca blask i witalność. Pielęgnuje, wzmacnia i wygładza oraz ułatwia
rozczesywanie. Kosmetyk zgodny z fizjologicznym pH. Dzięki temu jako ostatni etap pielęgnacji, domyka łuski włosów, jednocześnie
zabezpieczając je przed uszkodzeniami.

7 korzyści dla Twoich włosów:
Zwiększona odporność na uszkodzenia
Regeneracja uwrażliwionych miejsc włókna włosa
Intensywne nawilżenie
Miękkość i lekkość włosów
Ułatwienie rozczesywania
Wygładzenie i naturalny połysk
Ograniczenie elektryzowania się

Olej z nasion czarnuszki z certyfikatem ECOCERT pozytywnie wpływa na stan skóry głowy, poprawia wygląd włosów
wzmacniając ich blask i witalność.
Organiczny ekstrakt z czystka, dzięki wysokiej zawartości polifenoli działa antyoksydacyjnie. Reguluje przetłuszczanie skóry
głowy, intensywnie oczyszcza.
Wyciąg z bursztynu z certfikatem ECOCERT pielęgnuje, wzmacnia i wygładza włosy, równocześnie zapobiega ich
przetłuszczaniu. Jego naturalny filtr słoneczny chroni przed szkodliwym działaniem środowiska.
Receptura odżywki oparta została o starannie dobrane substancje, zapewniające skuteczne odżywienie włosów bez obciążenia.
Odżywka ekspresowa 7w1 Biovax® Botanic zawiera składniki organiczne i certfikowane znakiem ECOCERT oraz COSMOS.
0% SLS / SLES
0% parabens
0% silicones
0% DYES

Stosowanie
Biovax Botanic micelarny szampon oczyszczający (czystek i czarnuszka) 
Odpowiednią ilość szamponu nanieść na mokre włosy i skórę głowy, masować aż do uzyskania piany. Następnie dokładnie spłukać
letnią wodą. W razie potrzeby czynność powtórzyć.
Biovax Botanic odżywka ekspresowa 7w1 (czystek, czarnuszka i bursztyn)
Delikatnie wmasuj odżywkę w wilgotne, odsączone z nadmiaru wody włosy, omijając ich nasadę. Pozostaw ma 60 sekund, następnie
dokładnie spłucz. Stosuj po każdym myciu włosów.

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