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Bioxsine Dermagen Forte ziołowy szampon przeciw
wypadaniu włosów 300 ml
 

Cena: 39,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Szampony

Producent BIOTA LABORATORIES

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

 Szampon Bioxsine Forte zawiera składniki ziołowe oraz wzbogaconą formułę Biocomplex B11, które aktywują wzrost włosów
poprzez wzmacnianie słabych cebulek włosów, szampon zapobiega ich wypadaniu. Bioxsine Forte sprawia także, że włosy są
silne, pełne życia i zdrowe, a dzięki bogatej zawartości witamin i składników mineralnych odżywia włosy i dodaje im blasku.
Biocomplex B11 zawiera w sobie m.in.:

Flawonoidy
Nienasycone kwasy tłuszczowe
Beta-sitosterol
Witaminy (A, B1, B2, B5, B9)
Składniki mineralne (potas, cynk, magnez, wapń,żelazo)

Dzięki zawartości tych składników możliwe jest skuteczne przeciwdziałanie wypadaniu włosów. Biocomplex B11 wzmacnia
włosy, zwiększa ich odporność i dodaje objętości. Tworzy on również zdrowe środowisko dla skóry głowy, które jest niezbędne
do odżywienia słabych cebulek włosowych. Siła witamin i związków mineralnych sprawia, że włosy są odżywione, zdrowe i
lśniące.
Szampon Bioxsine Forte:

Zmniejsza wypadanie włosów odżywiając ich cebulki
Odżywia włosy dzięki zawartości witamin i składników mineralnych
Sprawia, że włosy stają się mocniejsze i zdrowsze
Klinicznie udowodniona skuteczność
pH jest odpowiednie dla skóry głowy
Nie zawiera barwników

Szampon Bioxsine Dermagen Forte dostępny jest w jednym rodzaju odpowiednim dla każdego typu włosów.
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Stosowanie
Nałożyć szampon na mokre włosy, delikatnie masować skórę głowy palcami przez 1,5-2 minuty, a następnie dokładnie spłukać. Może
być stosowany codziennie. Aby uzyskać optymalne rezultaty, zaleca się regularne stosowanie szamponu Bioxsine Dermagen Forte.

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