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BIOXSINE Dermagen FORTE ziołowy szampon
zapobiegający silnemu wypadaniu włosów 300ml
 

Cena: 44,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie odżywiające, przeciw wypadaniu włosów,
stymulujące porost nowych włosów,
wzmacniające

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

Biota

Postać szampon

Przeznaczenie mycie

Typ produktu kosmetyk

Typ włosów wypadające

Opis produktu
 

Ziołowy Szampon Bioxsine Dermagen Forte został stworzony z myślą o osobach zmagających się z intensywnym wypadaniem włosów.
Dzięki ośmiokrotnie bardziej stężonej formule Biocomplex B11, która aktywuje wzrost włosów poprzez wzmocnienie słabych cebulek
włosowych, szampon skutecznie zapobiega wypadaniu włosów. Szampon Bioxsine Forte sprawia, że włosy są silne, pełne życia i
zdrowe, a dzięki bogatej zawartości witamin i składników mineralnych odżywia włosy i nadaje im blasku.

Właściwości

Szampon Bioxsine Dermagen Forte zawiera w swojej formule Witaminy, składniki mineralne, nienasycone kwasy tłuszczowe (kwas
linolowy i oleinowy), cynk i beta-sitosterol, które skutecznie odżywiają słabe cebulki włosowe, hamując ich wypadanie, a także
wzmacniają włosy i zwiększają ich odporność.

Dzięki ośmiokrotnie silniejszej formule Szampon Bioxsine Dermagen Forte:

Zmniejsza wypadanie włosów odżywiając ich cebulki.
Odżywia włosy dzięki zawartości witamin i składników mineralnych.
Sprawia, że włosy stają się mocniejsze i zdrowsze.
Skuteczność produktu została udowodniona klinicznie.
pH jest odpowiednie dla skóry głowy.
Nie zawiera barwników.
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Nadaje się do wszystkich rodzajów włosów.

Przeznaczenie

Opracowany specjalnie dla osób borykających się z problemem intensywnego wypadania włosów.

Uwagi

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

Stosowanie

Najlepsze wyniki osiąga się delikatnie wmasowując szampon w wilgotne włosy i dokładnie spłukując po 1-2 minutach. Dla większej
skuteczności zaleca się długotrwałe stosowanie produktu. Nadaje się do użytku codziennego. Zaleca się stosowanie w połączeniu ze
Sprayem Bioxsine Forte.
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