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BIOTEBAL MEN SERUM 100 ml
 

Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Biotebal

Opis produktu
 

BIOTEBAL MEN SERUM 100 ML 

Działanie:Dla mężczyzn.Nadmierne wypadanie włosów, pierwsze objawy łysienia typu męskiego.Specjalistyczna formuła Inno-
Bimexinum™ zapewnia potrójne działanie: hamuje wypadanie włosów poprzez wydłużenie fazy anagenowej (faza wzrostu włosów),
powoduje zagęszczenie włosów oraz ich wzmocnienie.W skład formuły Inno-BimexinumTM wchodzi Kopexil, który zmniejsza ilość
pustych mieszków włosowych oraz wydłuża fazę anagenową cyklu życia włosa (zwiększa ich żywotność). Dzięki dodatkowi biotyny
serum wpływa na regulację pracy gruczołów łojowych, wzmacnia, odżywia i regeneruje włosy.Palma sabałowa wykazuje działanie
antyandrogenne oraz ogranicza wypadanie włosów.Kofeina przyczynia się do poprawy kondycji włosów, przywraca ich zdrowy wygląd.
Włosy stają się gładkie, mocne i łatwiejsze do ułożenia, odporne na działanie czynników mechanicznych i fizycznych.Trichogen VEG
przeciwdziała wypadaniu włosów. Poprawia wygląd i kondycję włosów oraz skóry głowy. Kompleks bogaty w łopian, proteiny soi, wyciąg
z kiełków pszenicy, ekstrakt z żeń-szenia, argininę, tyrozynę, biotynę oraz witaminy z grupy B (PP, B5, biotynę).Pantenol prowitamina B5
odgrywa ważną rolę w pielęgnacji włosów, nadając im połysk i miękkość. Wygładza i pogrubia włókno włosa, chroni przed
uszkodzeniami. Działa regenerująco.Olejek miętowy orzeźwia i przyjemnie chłodzi, łagodzi i oczyszcza skórę głowy.Przebadany
dermatologicznie .Składniki:Aqua, Alcohol Denat., Propylene Glycol, Glycerin, Caffeine, Panthenol, Biotin, Diaminopyrimidine Oxide,
Serenoa Serrulata Fruit Extract, Arginine, Acetyl Tyrosine, Arctium Majus Root Extract, Panax Ginseng Root Extract, Hydrolyzed Soy
Protein, Calcium Pantothenate, Polyquaternium-10, Zinc Gluconate, Niacinamide, Ornithine HCL, Citrulline, Glucosamine HCL, Menthol,
Mentha Piperita Leaf Oil, PEG-12 Dimethicone, Hydroxyethylcellulose, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Sodium Nitrate, Phenoxyethanol, Disodium Succinate.Sposób
użycia:Stosować na umyte, wilgotne włosy. Równomiernie spryskać skórę głowy szczególnie w miejscach zakoli i przerzedzania się
włosów. Wmasować preparat w skórę głowy przez ok 2-3 minuty. Masaż zwiększa skuteczność działania serum. Nie spłukiwać. Produkt
przeznaczony do codziennego stosowania. Dla uzyskania optymalnych rezultatów stosować codziennie przez okres 3–6 miesięcy.
Umyć ręce po użyciu.Opakowanie:Opakowanie zawiera 100 ml .Przechowywanie:Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym
miejscu niedostępnym dla dzieci.Przeciwwskazania:Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.
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