
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

BiovaxMed dermo-stymulujący szampon na odrastanie
włosów 200 ml
 

Cena: 33,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Szampony

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Dzięki unikalnemu połączeniu substancji aktywnych (Capillisil® + Alistin®, Vitamina PP, arnika, jasnota biała, rzeżucha) i
regenerujących ( Xylitol + Lactitol, Multimineral Complex, D-Panthenol) stymuluje odrastanie, hamuje wypadanie włosów oraz
doskonale oczyszcza i odżywia skórę głowy. Pielęgnuje włosy i sprawia, że są miękkie w dotyku i lśniące. Aż 11mg substancji
aktywnych w 1ml szamponu.

Cel kuracji

Inteligentne dermo-kosmeceutyki z linii BiovaxMed Wypadanie Włosów mają na celu nie tylko zahamować ich wypadanie, ale
skutecznie pobudzić odrastanie włosów i przywrócić im właściwą kondycję.

Efekty kuracji

Włosy przestają wypadać, odrastają nowe. Zwiększa się ich gęstość, włos wzmacnia się i pogrubia u nasady. Nawilżona skora
głowy, włosy odżywione, miękkie i puszyste. Najlepsze rezultaty w walce z wypadaniem włosów daje połączenie Dermo-
Stymulującego Szamponu na Odrastanie Włosów z Aktywnym Żelem Stymulującym Odrastanie Włosów z lini BiovaxMed. Po
zakończeniu kuracji Stymulującej Odrastanie Włosów zaleca się stosowanie Dermoemulsji 2w1 do Mycia Ciała i Włosów z linii
BiovaxMed Skóra Wrażliwa.

Charakterystyka substancji aktywnych

Aktywne połączenie Capillisil® 1,4% + Alistin® 0,7% to zintegrowane działanie dwóch opatentowanych substancji
pobudzających wzrost włosów, hamujących wypadanie i zwiększających ich gęstość. Badania kliniczne przeprowadzone przez
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Allergisa Dermatological and Cosmetic Study Ltd. pod opieką dermatologów i za zgodą Ethical Research Committee potwierdziły
wysoką skuteczność składników: Zawarty w Capillisil® krzem stanowi niezbędny budulec skory i włosów. Antyutleniające
działanie Alistin® hamuje sztywnienie włókien kolagenowych przyczyniające się do nadmiernego wypadania włosów. Aktywne
połączenie dwóch składników odbudowuje strukturę włosów, wzmacnia je i odżywia.
Vitamina PP (niacyna) efektywnie hamuje wypadanie włosów oraz poprawia kondycję skory. Jest niezbędna do wytwarzania
energii w komórce (buduje koenzym NAD i NADP). Poprawia krążenie krwi w skórze głowy ułatwiając transport substancji
odżywczych i tlenu. Stymuluje syntezę kolagenu.
Połączenie Arniki i Jasnoty Białej działa hipotensyjnie na skórę głowy, oczyszcza mieszki włosów i usuwa nagromadzony
nadmiar sebum. Oczyszczony i ożywiony włos szybko i łatwo przyswaja niezbędne mikro i makroelementy dostarczone przez
Rzeżuchę, mającą działanie odżywcze.
HairSpa®: Xylitol + Lactitol zapewniają równowagę mikroflory skóry. Skutecznie walczą z nadmierną suchością, swędzeniem,
łupieżem, podrażnieniami zapewniając natychmiastowe i długotrwałe nawodnienie. Regulują proces łuszczenia się naskórka,
wzmacniają barierę skórną.
Multimineral Complex dostarcza skórze niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania pierwiastki: glin, cynk, magnez, miedź,
mangan, potas, sod oraz aminokwas endogenny - lizynę. Zwiększa witalność tkanek skórnych, przyspiesza procesy
metaboliczne. Chroni przed nadmierną utratą wody sprawiając, że skora staje się bardziej elastyczna i miękka.
D-Panthenol (prowitamina B5) nawilża skórę i włosy, przyspiesza gojenie podrażnień, działa łagodząco i przeciwzapalnie.
Poprawia pigmentację włosa, zapobiega rozdwajaniu się końcówek.
Alantoina ma właściwości regenerujące, kojące i łagodzące. Zmiękcza i wygładza skórę, eliminuje popękany i zgrubiały naskórek
towarzyszący wrażliwej skórze.

Biovax to gwarancja BEZPIECZEŃSTWA. Nie zawiera substancji drażniących:

bez PARABENÓW,
bez SLS (Sodium Lauryl Sulfate),
bez SLES (Sodium Laureth Sulfate),
bez OLEJÓW MINERALNYCH.

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