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Biotebal Mocne Paznokcie serum wzmacniające 6,6ml
 

Cena: 12,69 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, ochronne, odbudowujące,
odżywiające, wzmacniające

Miejsce
stosowania

dłonie, paznokcie, stopy, nogi

Podmiot
odpowiedzialny

Polpharma

Postać serum

Typ produktu kosmetyk

Opis produktu
 

BIOTEBAL MOCNE PAZNOKCIE przywraca optymalny poziom nawilżenia paznokci, dzięki czemu stają się one mocne i zdrowe.

Głęboko nawilżająca Formuła Hydro-StrongTM zapewnia potrójne działanie:

wzmacnia i odbudowuje paznokcie, zapobiega ich łamaniu i rozdwajaniu się
przyspiesza wzrost paznokci
chroni płytkę paznokci przed czynnikami zewnętrznymi

ZASTOSOWANIE

Serum wzmacniające BIOTEBAL MOCNE PAZNOKCIE do zniszczonych, słabych, przesuszonych, rozdwajających się i łamliwych
paznokci. Polecane również do regeneracji paznokci po zabiegach kosmetycznych, np. po manicure hybrydowym.

Dzięki specjalistycznej Formule Hydro-StrongTM serum BIOTEBAL MOCNE PAZNOKCIE szybko się wchłania i wnika w głąb paznokcia
wzmacniając jego strukturę. Działanie na głębokie warstwy sprzyja odbudowie i wzrostowi zdrowego i mocnego paznokcia.

SKŁADNIKI

Serum zawiera specjalistyczną Formułę Hydro-StrongTM, w skład której wchodzą: hydroksypropylochitozan, ekstrakt ze skrzypu
polnego, dimetylosulfon i biotyna.

Hydroksypropylochitozan (HPCH) - składnik ściśle przylegający do keratyny, głównego budulca paznokci. Tworzy niewidoczną
warstwę ochronną, która zabezpiecza płytkę paznokcia przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych i utratą wilgoci.
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Dzięki temu utrzymuje optymalny poziom nawilżenia, co wpływa na elastyczność, wzmocnienie i piękny wygląd paznokcia.
Skrzyp polny (Equisetum arvense) - spośród wszystkich ziół skrzyp polny zawiera najwięcej organicznego krzemu w postaci
krzemianów, które wiążą się z keratyną paznokcia – jego budulcem, dzięki temu odbudowują i odżywiają paznokcie.
Dimetylosulfon (MSM) - to naturalna, dostępna biologicznie postać siarki. Zapewnia paznokciom twardość i sprężystość,
ponieważ wzmacnia warstwę keratynową, która jest głównym budulcem paznokci.
Biotyna – zwana „witaminą piękna” odpowiada za zdrowy wygląd i prawidłową kondycję paznokci.

DZIAŁANIE

BIOTEBAL MOCNE PAZNOKCIE to specjalistyczne serum do paznokci, które wnika w głębokie warstwy paznokcia, dzięki czemu
utrzymuje optymalne nawilżenie, niezwykle istotne dla zdrowia paznokci. Optymalna zawartość wody w paznokciu wynosi od 7%
do 18%. Jeśli paznokcie są odwodnione, stają się kruche i łamliwe.
Formuła Hydro-StrongTM opiera się na zastosowaniu hydroksypropylochitozanu - składnika ściśle przylegającego do keratyny,
głównego budulca paznokci. Serum tworzy niewidoczną warstwę ochronną, która zabezpiecza płytkę paznokcia przed utratą
wilgoci oraz przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Dobroczynne działanie połączenia ekstraktu ze skrzypu
polnego oraz hydroksypropylochitozanu zostało potwierdzone w badaniach klinicznych. Działanie obu tych składników istotnie
zmniejsza rozwarstwianie się oraz kruchość paznokci, poprawiając ich wygląd i stan.

100% badanych potwierdza regenerację paznokci po zabiegach kosmetycznych!*

*Badania aplikacyjne na grupie osób, które stosowały produkt regularnie przez 3 tygodnie.

SPOSÓB UŻYCIA

BIOTEBAL MOCNE PAZNOKCIE należy stosować codziennie na czyste i suche paznokcie. W tym celu należy nałożyć cienką warstwę
serum na paznokcie, przy użyciu dołączonego pędzelka. Serum szybko wysycha, pozostawiając niewidoczną, bezzapachową,
niewyczuwalną warstwę chroniącą i odżywiającą paznokcie. Warstwa ta jest rozpuszczalna w wodzie, w związku z czym BIOTEBAL
MOCNE PAZNOKCIE należy zastosować po umyciu i wysuszeniu paznokci, najlepiej wieczorem przed snem (aby jak najdłużej utrzymać
produkt na paznokciu). Serum można łatwo zmyć wodą. Nie ma potrzeby stosowania zmywaczy do paznokci.

BADANIA

Efekty stosowania serum BIOTEBAL MOCNE PAZNOKCIE zauważono już po 3 tygodniach stosowania:

nawilża paznokcie wg 93% badanych*
sprawia, że paznokcie wyglądają na zdrowe i zadbane wg 93% badanych*
regeneruje i szybko odbudowuje paznokcie po zabiegach kosmetycznych lub lakierze hybrydowym wg 100% badanych*

Skuteczność serum do paznokci BIOTEBAL MOCNE PAZNOKCIE została potwierdzona w niezależnych badaniach aplikacyjnych pod
kontrolą lekarza dermatologa. Badane osoby potwierdziły działanie serum* *:

Paznokcie są odżywione wg 97% badanych
Paznokcie są twardsze wg 90% badanych
Płytka paznokcia jest gładsza i bardziej wyrównana wg 97% badanych
Paznokcie stały się mniej kruche i łamliwe wg 90% badanych
Paznokcie mniej się rozdwajają wg 90% badanych
Zwiększona ochrona paznokci przed czynnikami zewnętrznymi wg 72% badanych
Paznokcie mają wyrównany kolor wg 90% badanych
Paznokcie zyskują naturalny połysk wg 86% badanych

* Badania aplikacyjne na grupie osób, które stosowały produkt regularnie przez 3 tygodnie.
* * Badania aplikacyjne przeprowadzone przez niezależne Laboratorium Badawcze na grupie osób, które stosowały produkt regularnie
przez 3 miesiące pod kontrolą lekarza dermatologa.
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