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Biovax Opuntia Oil + Mango - maska do włosów intensywnie
regenerująca 250 ml
 

Cena: 18,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Maseczki

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Maska Intensywnie Regenerująca BIOVAX® Opuntia Oil & Mango zawiera kompleks naturalnych substancji lipidowych LipidFX,
który odbudowuje i cementuje zniszczoną powierzchnię włosa, przywracając jej gładkość i połysk.

Opuntia Oil jest źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-6 i Omega-9, które tworzą ochronną
warstwę na włosach. Drogocenny olej sprawia, że włosy stają się idealnie gładkie i lśniące bez efektu obciążenia.
Masło Mango spektakularnie wygładza włosy i zapobiega rozdwajaniu się końcówek. Dyscyplinuje włosy, ułatwiając ich
układanie.
Ceramidy są naturalnym cementem łączącym łuski włosa. Odbudowują suche, zniszczone włosy dzięki czemu stają się
sprężyste, elastyczne i dobrze nawilżone.

Maseczka BIOVAX® została opracowana w nowoczesnym laboratorium L’biotica w oparciu o wyselekcjonowane, naturalne i
bezpieczne składniki. Produkt przebadany dermatologicznie.
87% zawartości składników pochodzenia naturalnego.
0% silikonów
0% parabenów
0% parafiny
0% SLS / SLES
Opakowanie zawiera:

Biovax® Opuntia Oil & Mango Maska Intensywnie Regenerująca – słoik 250 ml
Biovax® Silk Jedwab w Płynie do Włosów – saszetka 1,5 ml
Termocap – czepek wspomagający utrzymanie ciepła, dzięki któremu substancje aktywne łatwiej przenikną do wnętrza
włosa.
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Na umyte, osuszone ręcznikiem włosy rozprowadź odpowiednią ilość maski.
Starannie wmasuj we włosy.
Aby uzyskać efekt intensywnej regeneracji i silnego odżywienia, nałóż Termocap i pozostaw maskę na 15 minut lub dłużej.
Zalecamy owinąć włosy ręcznikiem w celu utrzymania stałej temperatury podczas zabiegu.
Następnie dokładnie spłucz strumieniem chłodnej wody.
Kurację należy powtarzać co 3-5 dni.

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