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Biotebal szampon włosy wzmocnienie 200 ml
 

cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 200 ml

Postać szampon

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Włosy

Opis produktu
 

Działanie:

Biotebal Szampon Przeciw Wypadaniu Włosów został opracowany przy współpracy lekarzy dermatologów, zawiera najwyższej jakości
składniki, które zapobiegają wypadaniu włosów, wzmacniają i poprawiają ich kondycję. Biotebal Szampon Przeciw Wypadaniu Włosów
zawiera innowacyjną 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.

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.

Sok z aloesu – otrzymywany z liści Aloe barbadensis Mill sok w formie żelu. Aloe Vera Gel w swoim składzie zawiera bogactwo
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 substancji odżywczych min. wapń, żelazo, lecytynę, magnez, mangan, potas, sód, cynk, witaminy B1, B2, B6, C, cholinę. Pobudzają one
odrastanie włosów przez stymulację mikrokrążenia i dotlenienie komórek skóry głowy. Korzystnie wpływają na skórę przyspieszając
regenerację skóry i włosów, redukują reakcje zapalne, łagodzą podrażnienia.

Pantenol – prowitamina B5 – bardzo łatwo wnika w głąb skóry i włosów. Wykazuje wysokie powinowactwo do keratyny włosów, dzięki
czemu jest przez nie łatwo wchłaniany. Odgrywa ważną rolę w ich pielęgnacji, nadając połysk i miękkość, wygładza i pogrubia włókno
włosa, chroni przed uszkodzeniami. Zmniejsza utratę wody przez naskórek i skutecznie nawilża skórę, nadając jej elastyczność.

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.

Skuteczność potwierdzona badaniami

Badania potwierdzają, że podczas systematycznej aplikacji składniki szamponu wykazują korzystne działanie poprawiające wygląd i
kondycję skóry głowy i włosów. Posiadają działanie pielęgnujące, regenerujące, wzmacniające. Ograniczają wypadanie włosów.

Włosy stają się mocniejsze, grubsze i bardziej gęste.

Szampon Biotebal Przeciw Wypadaniu Włosów został potwierdzony 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 badania aplikacyjne przeprowadzone
na grupie 29 osób, które stosowały regularnie produkt przez okres 3 miesięcy.

 badania aparaturowe przeprowadzone na grupie 14 osób, które stosowały regularnie produkt przez okres 3 miesięcy.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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