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Bioxsine Dermagen serum przeciw wypadaniu włosów 15
amp x 10 ml
 

Cena: 145,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 x 10 ml

Postać Ampułki

Producent BIOTA LABORATORIES

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
AQUA,BIOCOMPLEX B11 (URTICA URENS&DIOICA EXTR.(NETTLE), CHAMOMILLA RECUTITA EXTR, ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTR.
(COMMON YARROW), CERATONIA SILIQUA EXTR. (CAROB), EQUISETUM ARVENSE EXTR. (HORSETAIL), MEL, SODIUM
HYDROXYMETHYLGLYCINATE, GLYCERIN.

Charakterystyka

Serum BIOXSINE ziołowa formuła przeciw wypadaniu włosów została opracowana specjalnie dla osób u których wystąpiło
nadmierne wypadanie włosów o różnym podłożu. Serum wzmacnia cebulki włosów, dzięki czemu następuje szybszy ich wzrost,
włosy stają się mocniejsze, grubsze. Ziołowe składniki wpływają korzystnie na zmniejszenie ich wypadania. Opakowanie
zawiera fiolki wielokrotnego użytku, wystarcza na około 2 miesiące.
Serum posiada badania dermatologiczne (DERMATEST, PAVIA), które potwierdziły wysoką skuteczność produktu.
Właściwości preparatu BIOXSINE serum:

Skutecznie zapobiega wypadaniu włosów
Wspomaga wzrost nowych włosów
Wzmacnia aktywne mieszki włosowe
Nadaje włosom objętość i przywraca sprężystość
Pochodzenie roślinne gwarantuje brak skutków ubocznych i łatwość stosowania
Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzono w badaniach klinicznych (DERMATEST)
Nie zawiera barwników i substancji zapachowych

Badania bezpieczeństwa potwierdziły, że BIOXSINE:
Nie powoduje skutków ubocznych,
Nie powoduje reakcji alergicznych,
Jest dermatologicznie bezpieczny

Stosowanie
Umyć włosy szamponem BIOXSINE i osuszyć ręcznikiem. Nakładać serum BIOXSINE na wilgotne i czyste włosy, zaczynając w miejscu
wypadania włosów i stopniowo pokrywać cały obszar porośnięty włosami. Okrężnymi ruchami delikatnie wmasować preparat
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opuszkami palców przez około minutę tak, aby skóra wchłonęła serum. Nie spłukiwać.
3 fazy terapii:
1. Czas trwania 48 dni (1 ampułka co drugi dzień)
2. Czas trwanie 12 tygodni (2 ampułka tygodniowo)
3. Czas trwania 24 tygodni ( 1 ampułka na tydzień)
Serum BIOXSINE można stosować w ciągu dnia lub wieczorem. Należy jednak pamiętać, że preparat powinien pozostać na włosach
przez minimum 8 godzin.

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