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Biovax Botanic termo - kuracja zabieg do olejowania włosów
15 ml (2 aplikacje)
 

Cena: 6,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Olejki

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Termo-kuracja Biovax Botanic to intensywnie naprawczy zabieg do włosów suchych, matowych, łamliwych, potrzebujących
silnej regeneracji.
Olej z maliny moroszki, zgodny ze standardami ceryfikacji ECOCERT intensywnie nawilża włosy suche, zniszczone,
wymagające regeneracji. Ten drogocenny olej wnika głęboko w strukturę włosów, odżywiając je na całej długości. Chroni przed
negatywnym działaniem środowiska zewnętrznego.
Olej z czarnuszki z certyfikatem ECOCERT, poprawia wygląd włosów, wzmacniając ich blask i witalność, dobroczynnie wpływa
na stan skóry głowy.
Olej bawełniany dogłębnie nawilża zniszczone i przesuszone włosy. Zapewnia im regenerację, zapobiegając łamliwości włókien
na całej długości. Zabezpiecza przed wszelkimi negatywnymi czynnikami zewnętrznymi.
EFEKTY NA WŁOSACH:

regeneracja na całej długości
wygładzone, naturalnie lśniące włosy
elastyczne, zabezpieczone przed uszkodzeniami włosy

99% składników pochodzenia naturalnego
0% Parabens
0% SLS/SLES
0% Silicones
0% Dyes

Zawartość w składzie kosmetyku surowców organicznych i certyfikowanych jest gwarancją dbałości o wysoką jakość
produktów.
Termo-kuracja Biovax Botanic zawiera składniki organiczne i certyfikowane ECOCERT oraz COSMOS.
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Stosowanie
Włóż saszetkę do ciepłej kąpieli wodnej o temperaturze 40-45 stopni Celsjusza. Po kilku minutach wyjmij saszetkę i aplikuj na włosy i/lub
skórę głowy. Pozostaw na włosach min. 30 minut. Aby wzmocnić efekt intensywnej regeneracji i silnego odżywienia nałóż na włosy
Termocap lub owiń włosy ręcznikiem. Następnie dwukrotnie umyj włosy szamponem Biovax Botanic.

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