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BIOTEBAL zestaw szampon + odżywka
 

Cena: 45,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml (+200 ml)

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ZESTAW BIOTEBAL

Szampon + Odżywka

BIOTEBAL

SZAMPON PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW

200 ml

został opracowany przy współpracy lekarzy dermatologów, zawiera najwyższej jakości składniki, które zapobiegają wypadaniu
włosów, wzmacniają i poprawiają ich kondycję.

zawiera opatentowaną formułę Inno-Bioxinum oraz 5 dodatkowych składników, których działanie zostało potwierdzone
badaniami.

Włosy stają się nawilżone, mocniejsze, odżywione, odzyskują witalność i gęstość.

Systematyczne stosowanie preparatu wspomaga regulację pracy gruczołów łojowych oraz łagodzi podrażnienia.

Skóra staje się dotleniona i nawilżona.

Badania potwierdzają, że podczas systematycznej aplikacji składniki szamponu wykazują korzystne działanie poprawiające wygląd i
kondycję skóry głowy i włosów.

Posiadają działanie pielęgnujące, regenerujące, wzmacniające.
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Ograniczają wypadanie włosów.

Włosy stają się mocniejsze, grubsze i bardziej gęste.

Skuteczność szamponu Biotebal została potwierdzona w badaniach aplikacyjnych* i aparaturowych.

• u 66% badanych potwierdzono wzrost nowych włosów

• wzrost połysku włosów u 78% badanych

• wg 38% badanych włosy stają się wzmocnione

• łatwość rozczesywania mokrych włosów została oceniona przez 41% badanych

• działanie pielęgnujące włosy potwierdziło 53% badanych

• przez 93% badanych komfort użytkowania produktu został oceniony jako duży lub odpowiedni

DZIAŁANIE

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Bioaktywne peptydy i oligosacharydy kiełków soi (Glycine soja) i pszenicy (Triticum vulgare). Posiadają zdolność do stymulowania
syntezy białek. Działają jako skuteczny materiał dostarczający energię do mieszków włosowych, zwłaszcza w przypadku włosów
wypadających, aktywując tym samym metabolizm w mieszkach włosowych i pobudzając wzrost włosów.

Biotyna – witamina H – reguluje metabolizm skóry w której tkwią włosy, dzięki czemu wywiera korzystny wpływ na stan ich korzeni i
tempo wzrostu łodygi włosa. Jest skutecznym środkiem stymulującym przyrost włosów oraz opóźniającym proces siwienia, zapobiega
łojotokowi i wzmożonej aktywności gruczołów łojowych.

Kompleks seboregulujący – kompleks regulujący aktywność gruczołów łojowych, działający oczyszczająco. Zawiera wyciąg z drożdży
oraz witaminy z grupy B.

Prebiotyk – reguluje prawidłową mikroflorę skóry głowy.

Ekstrakt z żeń-szenia– dzięki obecności saponin pobudza wzrost włosów. Uelastycznia, wzmacnia i odżywia włosy. Posiada działanie
przeciwutleniające i pobudzające syntezę kolagenu wpływające poprawę kondycji skóry głowy.

SPOSÓB UŻYCIA

Niewielką ilość szamponu rozprowadzić na wilgotnych włosach, wykonać delikatny masaż 2–3 minuty, a następnie obficie spłukać.

Czynność powtórzyć w razie potrzeby. Produkt przeznaczony do codziennego stosowania. Dla uzyskania optymalnych rezultatów
stosować codziennie przez okres minimalnie 3–6 miesięcy.

BIOTEBAL

ODŻYWKA PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW

200 ml

Odżywka przeznaczona do każdego rodzaju włosów, w szczególności osłabionych, suchych, ze skłonnością do wypadania.

DZIAŁANIE:

została opracowana przy współpracy lekarzy dermatologów z myślą o pielęgnacji włosów osłabionych, suchych, ze skłonnością
do wypadania.
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zawiera opatentowaną formułę Inno-Bioxinum oraz 3 dodatkowe składniki, których działanie zostało potwierdzone badaniami.

to doskonałe uzupełnienie kuracji szamponem z linii Biotebal.

Włosy stają się mocniejsze, bardziej sprężyste, nawilżone i gładsze, nabierają naturalnego, zdrowego połysku.

Odżywka ułatwia rozczesywanie i działa antystatycznie.

Odżywka Biotebal Przeciw Wypadaniu Włosów została potwierdzona w badaniach aplikacyjnych*i aparaturowych.

odżywka wzmacnia osłabione włosy - wg 80% badanych*

włosy odzyskują naturalny, zdrowy wygląd – wg 84% badanych*

produkt regeneruje zniszczone włosy – wg 84% badanych*

włosy stają się bardziej lśniące i gładkie– wg 88% badanych*

po zastosowaniu odżywki łatwo rozczesuje się mokre włosy – wg 88% badanych*

odżywka ma odpowiedni zapach, który pozostaje na włosach – wg 76% badanych*

włosy mają ładny kolor, farba do włosów nie spłukuje się - wg 80% badanych*

odżywka nie działa przetłuszczająco na włosy - wg 60% badanych*

wzrósł połysk włosów u 100% badanych

* badania aplikacyjne przeprowadzone na grupie 25 osób, które stosowały regularnie produkt przez okres 3 miesięcy.

 badania aparaturowe przeprowadzone na grupie 10 osób, które stosowały regularnie produkt przez okres 3 miesięcy.

DZIAŁANIE

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Biotyna – witamina H – reguluje metabolizm skóry w której tkwią włosy, dzięki czemu wywiera korzystny wpływ na stan ich korzeni i
tempo wzrostu łodygi włosa. Jest skutecznym środkiem stymulującym przyrost włosów oraz opóźniającym proces siwienia, zapobiega
łojotokowi i wzmożonej aktywności gruczołów łojowych.

Ekstrakt z żeń-szenia– dzięki obecności saponin pobudza wzrost włosów. Uelastycznia, wzmacnia i odżywia włosy. Posiada działanie
przeciwutleniające i pobudzające syntezę kolagenu wpływające poprawę kondycji skóry głowy. Polisacharyd – dzięki swoim
filmotwórczym właściwościom oraz zdolnościom do zatrzymywania wody nadaje efekt natychmiastowego i długotrwałego nawilżenia.
Zmniejsza nierówności powierzchni, naprawia i wygładza strukturę włosa. Kofeina – przyczynia się do poprawy wyglądu włosów – stają
się gładkie i łatwiejsze do ułożenia. Hydrolizat keratyny – nadaje zdrowy wygląd włosom, przywraca połysk, utrzymuje nawilżenie.
Składniki hydrolizatu wnikają w strukturę włosa, wbudowują się w uszkodzone miejsca włosów – dzięki temu zwiększają ich
sprężystość i gęstość. Posiada właściwości zabezpieczające przed szkodliwym działaniem farb do włosów czy produktów do trwałej
ondulacji.

SPOSÓB UŻYCIA

Równomiernie nałożyć niewielką ilość odżywki na umyte, wilgotne włosy, a w szczególności wmasować w końcówki. Pozostawić
odżywkę na ok. 5–10 minut. Dokładnie spłukać letnią wodą. Produkt polecany do codziennej pielęgnacji włosów.
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