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Biovax promocyjny zestaw Opuntia Oil + Mango - szampon
do włosów 200 ml + odżywka 7w1 200 ml
 

Cena: 33,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Szampony

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Biovax Opuntia Oil + Mango - szampon intensywnie regenerujący do włosów 200 ml:

BIOVAX® Opuntia Oil & Mango to intensywnie regenerująca kuracja przeznaczona do włosów zniszczonych i bardzo
zniszczonych, pozbawionych gładkości i blasku.
Efekt lipidowej odbudowy zniszczonych włosów Lipid FX:

Włosy świeże, lekkie, dobrze oczyszczone
Widocznie gładsze, odżywione i miękkie
Naturalny blask, bez efektu obciążenia
Włosy długo zachowują świeżość i piękny zapach

Szampon Intensywnie Regenerujący Biovax® Opuntia Oil & Mango zawiera kompleks naturalnych substancji lipidowych LipidFX,
który odbudowuje i cementuje zniszczoną powierzchnię włosa, przywracając jej gładkość i połysk.
Kompleks naturalnych substancji lipidowych LipidFX:

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.

Biovax Opuntia Oil + Mango - ekspresowa odżywka do włosów 7w1 200 ml:

BIOVAX® Odżywka Ekspresowa 7w1 Beauty Benefit z serii Opuntia Oil & Mango dzięki zawartości kompleksu LipidFX już po
upływie 60 sekund zapewnia 7 korzyści dla Twoich włosów:
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Odbudowa i wygładzenie na całej długości
Termoochrona podczas stylizacji
Głębokie nawilżenie i miękkość
Ułatwienie rozczesywania
Piękny połysk
Ograniczenie elektryzowania się
Podatność na układanie
Lipidowa odbudowa zniszczonych włosów LipidFX:

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.

Stosowanie
Biovax Opuntia Oil + Mango - szampon intensywnie regenerujący do włosów 200 ml:

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. W przypadku kontaktu z oczami przemyć je dużą ilością wody.

Biovax Opuntia Oil + Mango - ekspresowa odżywka do włosów 7w1 200 ml:

Delikatnie wmasuj odżywkę w wilgotne, odsączone z nadmiaru wody włosy, omijając ich nasadę.
Pozostaw na 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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