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Bioxsine Dermagen ziołowy szampon przeciw wypadaniu do
włosów suchych i normalnych 300 ml (czarny)
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Szampony

Producent BIOTA LABORATORIES

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Szampon Bioxsine Dermagen to ziołowy szampon opracowany specjalnie dla kobiet borykających się z problemem wypadania
włosów oraz/lub kobiet pragnących wzmocnić włosy i nadać im sprężystość.
Szampon Bioxsine Dermagen to połączenie krzemu, niacynamidu oraz formuły Biocomplex B11. Składniki te przenikają do
cebulek włosowych wzmacniając je od środka, poprawiając ich kondycję i wytrzymałość.
Właściwości:

Specjalny ziołowy składnik zawarty w BIOXSINE , BIOCOMPLEX B11, zapobiega wypadaniu włosów. Zwiększa gęstość i
wzmacnia włosy, a regularne i ciągłe stosowanie szamponu sprzyja wzmacnianiu aktywnych mieszków włosowych.

Dodatkowo szampon Bioxsine zawiera krzem, pantenol, niacynamidy i beta-sitoterol. Składniki te nawilżają włosy i nadają im
połysk, regulują wydzielanie sebum, usuwają uszkodzenia powstałe podczas czesania i stylizacji włosów oraz zapewniają
włosom odpowiednią ochronę.
BIOXSINE delikatnie oczyszcza włosy i skórę głowy, jednocześnie dostarczając niezbędnych witamin i minerałów; zapewnia
sprężyste, silne i zdrowe włosy.
Ciągłe i regularne stosowanie pomaga zapobiegać wypadaniu włosów.
Pobudza wzrost nowych włosów.
Rewitalizuje słabe cebulki włosów, nadając im sprężystość, objętość i połysk.
Przeznaczenie:

Opracowany specjalnie dla osób borykających się z problemem wypadania włosów oraz/lub osób pragnących
wzmocnić włosy i nadać im sprężystość.
Włosy normalne i suche

Uwagi:
Nie wywołuje żadnych skutków ubocznych.
Posiada pH odpowiednie dla skóry głowy.
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Nie powoduje reakcji alergicznych ani podrażnień.
Jest dermatologicznie bezpieczny.

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.

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