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BIOTEBAL MEN szampon 150 ml
 

Cena: 25,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Szampon przeciw wypadaniu włosów dla mężczyzn
o potrójnym działaniu: powstrzymuje wypadanie włosów, zagęszcza włosy, wzmacnia włosy.

150 ML

Składniki aktywne:

Kopexil- substancja czynna działająca na cebulki włosa aż po same końce. Znacząco wpływa na regulację cyklu życia włosa. Odpowiada
za spadek ilości włosów w fazie spoczynkowej ( telogenowej), a wzrost ilości włosów w fazie wzrostu ( anagenowej). Poprzez działanie
na całej długości włosa daje zauważalne efekty ich wzmocnienia, regeneracji i pogrubienia.

Biotyna- witamina H intensywnie odżywia włosy słabe, zniszczone, przesuszone skłonne do wypadania, zapobiega łojotokowi i
wzmożonej aktywności gruczołów łojowych, reguluje równowagę hydrolipidową, wpływa na procesy rogowacenia naskórka.

Wyciąg z owoców palmy sabałowej- bogaty w węglowodany, flawonoidy, fitosterole i lipidy. Naturalna substancja znana z działania
hamującego łysienie androgenowe. Ogranicza wypadanie włosów oraz dodatkowo wpływa na ich gęstość.

Prebiotyk- reguluje prawidłową mikroflorę skóry głowy. Pielęgnuje skórę skłonną do łupieżu. Koi i łagodzi. Przywraca dobrą kondycję
włosów i skóry głowy.

Kofeina- przyczynia się do poprawy kondycji włosów, przywraca ich zdrowy wygląd. Włosy stają się gładkie, mocne i łatwiejsze do
ułożenia, odporne na działanie czynników mechanicznych i fizycznych.

Substancja przeciwłupieżowa - Hexamidine Diisethionate, przeciwdziała powstawaniu łupieżu. Dzięki kationowemu charakterowi ma
dobre powinowactwo do włosów, dzięki czemu reguluje pracę gruczołów łojowych.

Mentol- substancja chłodząca, odświeżająca.
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Sposób użycia:

Niewielką ilość szamponu rozprowadzić na wilgotnych włosach, wykonać delikatny masaż przez 2-3 minuty, a następnie obficie spłukać.
Czynność powtórzyć w razie potrzeby. Produkt przeznaczony do codziennej pielęgnacji. Dla optymalnych rezultatów można stosować
codziennie przez okres 3-6 miesięcy.
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