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Bioxsine Dermagen serum przeciw wypadaniu włosów
3x50ml
 

Cena: 94,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie przeciw wypadaniu włosów, rewitalizujące,
stymulujące porost nowych włosów

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

Biota

Postać serum

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ włosów cienkie, wypadające

Opis produktu
 

BIOXSINE Dermagen Ziołowe Serum Przeciw Wypadaniu Włosów zostało opracowane specjalnie dla osób, które doświadczają
wypadania włosów i/lub chcą utrzymać i wspierać wzrost silniejszych i bardziej sprężystych włosów.

Bioxsine Dermagen Serum jest oparte na aktywnej formule ziołowej BioComplex B11 ze specjalnie połączonych fito-ekstraktów, aby
skutecznie zmniejszyć wypadanie włosów i promować wzrost włosów dla grubszych i mocniejszych włosów. Nie zawiera parabenów,
ftalanów ani barwników.

Aktywne składniki skuteczne w wypadaniu włosów są zasilane przez technologię liposomową. W badaniach klinicznych wśród
uczestników zauważalne 48% zmniejszenie wypadania włosów nastąpiło już po miesiącu.*

Testy skuteczności dowiodły, że Bioxsine Dermagen Serum, stosowane w sposób ciągły i regularny, pomaga zapobiegać wypadaniu
włosów, wspomaga wzrost włosów i rewitalizuje słabe cebulki włosów oraz zapewnia włosom sprężystość, objętość, połysk i
żywotność.

Na podstawie badań dermatologicznych:

100% zmniejszenie wypadania włosów,
93% mocniejsze włosy,
83% grubsze włókna włosa,
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zaobserwowano wśród użytkowników.

Testy bezpieczeństwa dowiodły, że Bioxsine Dermagen Serum jest testowane dermatologicznie przez Dermatest Laboratories i ma
wartości ph odpowiednie dla skóry głowy i skóry.

* Randomizowane, kontrolowane placebo badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Pawii dotyczące szamponu i surowicy Bioxsine przez 6
miesięcy.

Składniki aktywne:

Ziołowa formuła Biocomplex B11

EFEKT:

zapobiega wypadaniu
wspomaga wzrost włosów
rewitalizuje słabe cebulki włosów
włosy odzyskują sprężystość i objętość
nadaje włosom zdrowy blask
włosy są grubsze i mocniejsze
nie zawiera parabenów, ftalanów ani barwników

PRZEZNACZENIE:

Przeznaczone dla osób borykających się z problemem wypadających włosów i/lub chcą wzmocnić ich wzrost.

SKŁAD:

Biocomplex 11 (Urtica Urens Leaf Extract, Urtica Dioica Root Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Achillea Millefolium Extract,
Ceratonia Siliqua Fruit Extract, Equisetum Arvense Leaf Extract, Aqua/Water, Mel, Glycerin, Olea Europaea Leaf Extract, Ficus Carica Fruit
Extract, Sodium Hydroxymethylglycinate, Lecithin.

STOSOWANIE:

Serum należy aplikować na skórę głowy w miejsca dotknięte problemem wypadania włosów. Następnie delikatnie wmasować
okrężnymi ruchami przynajmniej przez minutę, aż obszar zostanie dokładnie pokryty. Nie spłukiwać do następnego mycia włosów. Aby
uzyskać najlepsze rezultaty, zaleca się regularne stosowanie wraz z szamponem Bioxsine.
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