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Biovax promocyjny zestaw Bambus + Olej Avocado -
szampon do włosów 200 ml + odżywka 7w1 200 ml
 

Cena: 35,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Szampony

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Biovax intensywnie regenerujący szampon Bambus & Olejek Avocado 200 ml:

Szampon, będący podstawą codziennej pielęgnacji, został skomponowany tak, aby z jednaj strony efektywnie oczyszczał
włókno włosa i skórę głowy z zanieczyszczeń, które osadzają się na nich w ciągu całego dnia, a z drugiej – odnawiał ochronny
płaszcz lipidowy i regulował nawilżenie.
Szampon, dzięki zastosowaniu efektywnych, starannie dobranych emolientów, humektantów i aktywnych składników
nawilżających utrzymuje odpowiednią równowagę hydro-lipidową, nie powodując przy tym obciążenia, szybszego
przetłuszczenia włosów, czy efektu build-up.
Efekt wielowymiarowej rekonstrukcji 3D Bamboo Protect

włosy świeże, lekkie, pełne objętości
nawilżone, miękkie oraz wygładzone pasma
redukcja łamliwości włókien
naturalny, zdrowy połysk

Szampon nie zawiera w swoim składzie silikonów, parabenów, parafiny, SLS ani SLES.
Synergia roślinnych frakcji zawartych w 3D Bamboo Protect:

Ekstrakt z Korzenia Bambusa – najbogatsze, naturalne źródło organicznego krzemu sprzyjającego wzmocnieniu,
zagęszczeniu oraz pogrubieniu włókien.
Wyciąg z Liści Bambusa – dotlenia uśpione cebulki, pobudzając je do życia oraz dopingując włosy do szybszego
wzrostu.
Olejek z Młodych Pędów Bambusa – dzięki wysokiej koncentracji witamin i minerałów wzmacnia rdzeń włosa i
uodparnia go na uszkodzenia wewnętrznej struktury.
Olej Avocado, tłoczony z owoców rośliny wiecznie zielonej, jest wyjątkowo bogatym źródeł kwasu oleinowego, emolientu
trwale nawilżającego skórę i włosy. Dzięki wysokiej zawartości odżywczych kwasów Omega 3 uzupełnia braki w
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kompozycji lipidowej włosów. Pokrywa włókna ochronnym filmem, zapobiegając rozdwajaniu się końcówek.

Biovax 7w1 odżywka do włosów Bambus & Olej Avocado 200 ml:

Składniki zawarte w odżywce natychmiastowo poprawiają kondycję włosów, przynosząc im aż 7 korzyści jednocześnie.
Starannie opracowana receptura odżywki zawiera najcenniejsze ekstrakty pozyskane z Bambusa oraz spajający je Olej Avocado,
tworzące unikalny kompleks 3D Bamboo Protect.

Odżywki pielęgnacyjne Biovax® BB Beauty Benefit zostały zaprojektowane tak, aby odżywiać, chronić i nawilżać włosy,
jednocześnie nie obciążając ich nadmiarem składników odżywczych.
Ich bezproblemowa aplikacja to zasługa doskonale wyważonej konsystencji: kremowej i jednocześnie lekkiej.
Jej zwarta tekstura sprawia, że odżywka łatwo rozprowadza się na mokrych włosach i z nich nie spływa, a lekkość
pozwala na błyskawiczne spłukanie po upływie wymaganego czasu.

Odżywka nie zawiera w swoim składzie silikonów, parabenów, parafiny, SLS ani SLES.

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