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Biotebal MEN szampon przeciw wypadaniu włosów 150ml
 

Cena: 16,43 PLN

Opis słownikowy

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

Polpharma

Postać szampon

Przeznaczenie dla mężczyzn

Typ produktu kosmetyk

Typ włosów wypadające

Opis produktu
 

Właściwości

Szampon przeciw wypadaniu włosów, Biotebal Men, dzięki zastosowaniu formuły Inno-Bimexinum, dostosowanej do męskich potrzeb i
problemów, zapewnia potrójne działanie: hamuje wypadanie włosów, zagęszcza włosy oraz wzmacnia je.

W skład Inno-Bimexinum wchodzi Kopexil, który zmniejsza ilość pustych mieszków włosowych, a także wydłuża fazę
anagenową cyklu życia włosa.
Biotyna zawarta w szamponie reguluje pracę gruczołów łojowych, wzmacnia, odżywia i regenruje włosy.
Palma sabałowa-roślina która ogranicza wypadanie włosów.
Prebiotyk regulują prawidłową mikroflorę skóry głowy.
Kofeina poprawia kondycję włosów, stają się bardziej odporne na czynniki zewnętrzne.
Mentol chłodzi i odświeża.
Szampon łagodnie, ale dokładnie oczyszcza skórę głowy jak i włosy.
Kosmetyk przywraca naturalną równowagę, dzięki czemu skóra głowy jest nawilżona, a włosy puszyste.
Nie podrażnia skóry głowy.
Po zastosowaniu szamponu włosy są mocniejsze, gęste, błyszczące, dobrze się układają i nie elektryzują się.
Przy systematycznym stosowaniu produktu widocznie poprawia się kondycja skóry głowy, jak i włosów.
Działa pielęgnująco, regenerująco, wzmacniająco, a także przeciwłupieżowo.

Przeznaczenie

Szampon przeciw wypadaniu włosów, Biotebal Men zalecany w przypadku:

nadmiernego wypadania włosów,
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pierwszych objawów łysienia typu męskiego,
włosów przetłuszczających się,
łupież, przy problemie wypadania włosów,
produkt przeznaczony do codziennej pielęgnacji.

Stosowanie

Niewielką ilość szamponu rozprowadzić na wilgotnych włosach, wykonać delikatny masaż przez 2-3 minuty.
Następnie obficie spłukać.
Czynność powtórzyć w razie potrzeby.
Dla uzyskania optymalnych rezultatów można stosować codziennie przez okres 3-6 miesięcy.

Skład według INCI

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-10, Sodium
Hydroxide, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.
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