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BIOTEBAL Men Szampon przeciw wypadaniu włosów 150 ml
 

Cena: 42,72 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Opakowanie 150 ml

Postać szampon

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Szampon przeciw wypadaniu włosów Biotebal Men powstał przy współpracy lekarzy dermatologów oraz trychologów z myślą o
mężczyznach borykających się z wypadaniem włosów, również o podłożu androgenowym. Zawiera specjalistycznie dobraną do męskich
potrzeb i problemów innowacyjną formułę Inno-BimexinumTM dla potrójnego działania: powstrzymuje wypadanie włosów, zagęszcza
włosy, wzmacnia włosy. Wskazania Wzmacniajacy szampon do stosowania przez mężczyzn w przypadku: nadmiernie wypadających
włosów pierwszych objawów łysienia typu męskiego włosów przetłuszczających się gdy wypadaniu włosów towarzyszy łupież Działanie
W skład formuły Inno-BimexinumTMI wchodzi Kopexil, który zmniejsza ilość pustych mieszków włosowych oraz wydłuża fazę
anagenową cyklu życia włosa (zwiększa ich żywotność). Dzięki dodatkowi biotyny szampon wpływa na regulację pracy gruczołów
łojowych,wzmacnia,odżywia i regeneruje włosy. Palma sabałowa to roślina, której właściwości powinni docenić przede wszystkim
mężczyźni. Wykazuje ona działanie antyandrogenne. Szampon ma działanie pielęgnujące, regenerujące, wzmacniające i
przeciwłupieżowe. Ogranicza wypadanie włosówjuż po 3 miesiącach stosowania. Jest łagodny dla skóry i włosów. Posiada doskonałe
właściwości myjące i odświeżające. Przywraca naturalną równowagę, co sprawia,że po jego zastosowaniu skóra głowy jest nawilżona, a
włosy wyglądają na gęstsze i nie elektryzują się. Nie podrażnia skóry głowy. Włosy stają się mocne, gęste, błyszczące i dobrze się
układają.  Sposób użycia Niewielką ilość szamponu rozprowadzić na wilgotnych włosach, wykonać delikatny masaż przez 2-3 minuty,a
następnie obficie spłukać. Czynność powtórzyć w razie potrzeby. Produkt przeznaczony do codziennej pielęgnacji. Dla uzyskania
optymalnych rezultatów można stosować codziennie przez okres 3-6 miesięcy. Skład Aqua,Sodium Myreth Sulfate,Ammonium Lauryl
Sulfate, Glycerin, Lauryl Glucoside, Sodium Chloride, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate,
Caffeine, Biotin, Mentha Piperita Leaf Oil, Diaminopyrimidine Oxide, Serenoa Serrulata Fruit Extract, Menthol, Inulin,Alpha-Glucan
Oligosaccharide, Hexamidine Diisethionate, Lactic Acid, Parfum, Polyquaternium-lO, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate.  
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