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Biotebal Men, szampon przeciw wypadaniu włosów, 150ml
 

cena: 27,92 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml

Postać szampon

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji kosmetyk

Opis produktu
 

Biotebal Men, szampon przeciw wypadaniu w?osów dzi?ki zastosowaniu formu?y Inno-
Bimexinum, dostosowanej do m?skich potrzeb i problemów, zapewnia potrójne dzia?anie: hamuje wypadanie
w?osów, zag?szcza w?osy oraz wzmacnia je. Nie podra?nia skóry g?owy. Po zastosowaniu szamponu w?osy
s? mocniejsze, g?ste, b?yszcz?ce, dobrze si? uk?adaj? i nie elektryzuj? si?. Przy systematycznym stosowaniu
produktu widocznie poprawia si? kondycja skóry g?owy, jak i w?osów. Dzia?a piel?gnuj?co, regeneruj?co,
wzmacniaj?co, a tak?e przeciw?upie?owo.

Kopexil, który zmniejsza ilo?? pustych mieszków w?osowych, a tak?e wyd?u?a faz? anagenow? cyklu ?ycia
w?osa.

Biotyna zawarta w szamponie reguluje prac? gruczo?ów ?ojowych, wzmacnia, od?ywia i regenruje w?osy.

Palma saba?owa- ro?lina która ogranicza wypadanie w?osów.

Prebiotyk reguluj? prawid?ow? mikroflor? skóry g?owy.

Kofeina poprawia kondycj? w?osów, staj? si? bardziej odporne na czynniki zewn?trzne.

Mentol ch?odzi i od?wie?a.

Wskazania
 Stosuje si? w przypadku:
- nadmiernego wypadania w?osów,
- pierwszych objawów ?ysienia typu m?skiego,
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- w?osów przet?uszczaj?cych si?,
- ?upie?, przy problemie wypadania w?osów,
- produkt przeznaczony do codziennej piel?gnacji.

Stosowanie
 Niewielk? ilo?? szamponu rozprowadzi? na wilgotnych w?osach, wykona? delikatny masa? przez 2-3 minuty,
a nast?pnie obficie sp?uka?. Czynno?? powtórzy? w razie potrzeby.

Sk?ad
 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.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników preparatu.

Producent
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

