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Bioxsine Dermagen Forte ziołowy spray przeciw wypadaniu
60 ml
 

Cena: 83,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Aerozole

Producent BIOTA LABORATORIES

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Ziołowy Spray Bioxsine Dermagen Forte został stworzony z myślą o osobach zmagających się z intensywnym wypadaniem
włosów. Dzięki ośmiokrotnie bardziej stężonej formule Biocomplex B11, która aktywuje wzrost włosów poprzez wzmocnienie
słabych cebulek włosowych, spray skutecznie zapobiega wypadaniu włosów. Dodatkowa zawartość procyjanidin wpływa na
wzrost liczby komórek skóry głowy zmieniając etapy życia włosa, od fazy spoczynku do fazy aktywnego wzrostu, co ma
pozytywny wpływ na przeciwdziałanie wypadaniu włosów.
Właściwości:

Zawarte w sprayu procyjanidiny przyczyniają się do wzrostu liczby komórek skóry głowy, przeciwdziałając tym samym
wypadaniu włosów i wzmacniając je.
Spray Bioxsine Dermagen Forte zawiera:
Witamy (A, B1, B2, B5 i B9), które wspomagając wzrost i wzmacniają włosy dodając im blasku i żywotności.
Minerały (miedź, cynk, żelazo i wapń), które poprzez wzmocnienie cebulek sprawiają, że włosy stają się grubsze.
Nienasycone kwasy tłuszczowe (omega-6 i omega-9) skuteczne w zwalczaniu wypadania włosów.
Flawonoidy, w tym między innymi apigenina, kemferol i mirecytyna, odżywiają włosy wspomagając ich zdrowy wzrost.
Beta-sitosterol, który reguluje wydzielanie sebum i tym samym zmniejsza przetłuszczanie się włosów.
Miód, który chroni i odżywia włosy.

Przeznaczenie:
Opracowany specjalnie dla osób borykających się z problemem intensywnego wypadania włosów.

Uwagi
Nie wywołuje żadnych skutków ubocznych.
Posiada pH odpowiednie dla skóry głowy.
Nie powoduje reakcji alergicznych ani podrażnień.
Jest dermatologicznie bezpieczny.
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Stosowanie
Stosować codziennie na noc, na całej powierzchni skóry głowy, zaczynając od miejsc, w których utrata włosów jest najintensywniejsza.
Dla wzmocnienia działania można stosować Spray dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Płyn należy wmasowywać w skórę głowy
okrężnymi ruchami przez co najmniej minutę. Nie spłukiwać. Produkt powinien pozostawać na włosach nie mniej niż 8 godzin. Najlepsze
wyniki uzyskuje się stosując regularnie Spray w połączeniu z Szamponem Bioxsine Forte

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