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BIOKAP ANTICADUTA Szampon wzmacniający przeciw
wypadaniu włosów, 200 ml
 

Cena: 39,89 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Producent LAB PHARMA AGNIESZKA LEWANDOWSKA

Opis produktu
 

Jeśli kiedykolwiek zaobserwowaliście, że włosy stają się rzadsze, że może więcej niż zwykle ich tracicie to nie zastanawiajcie się ani
chwili dłużej i od razu sięgnijcie po szampon Biokap. Wieloletnie doświadczenie firmy Biokap pozwoliło opracować formułę, która dzięki
bogactwu naturalnych składników nie tylko wzmacnia włosy, ale wykorzystuje siłę natury w walce z ich wypadaniem.

Okazało się, że istnieją rośliny, które skutecznie hamują działanie enzymu 5 alfa-reduktazy, tym samym przeciwdziałając wypadaniu
włosów. W formule szamponu zastosowano wiele składników pochodzenia roślinnego takich jak: Palma sabałowa oraz pestki dyni – to
właśnie one hamują wypadanie włosów, blokując enzym 5 alfa-reduktazy. Substancje pozyskane z winorośli oraz afrykańskiej rośliny
Olax dissitiflora – skutecznie poprawiają mikrocyrkulację w skórze, a wyciąg z egzotycznej rośliny china ma silne działanie
wzmacniające. Mięta oraz olejki z rozmarynu i drzewa herbacianego z upraw organicznych – dają efekt odświeżenia i oczyszczenia,
ekstrakt z pokrzywy – reguluje wydzielanie sebum, ekstrakty z krwawnika, chmielu, malwy – nawilżają włosy, mają działanie ochronne,
sufraktanty z kokosa – mają delikatne właściwości myjące.

Formuła szamponu – oparta na roślinnych składnikach myjących, ekstraktach roślinnych oraz oczyszczonych olejkach eterycznych –
jest niezwykle łagodna dla włosów, zapewniając im piękny wygląd i równowagę. Szampon stanowi pierwszy, ważny etap kuracji
przeciwko wypadaniu włosów

Wymienione składniki sprawiają, że szampon jest doskonałym kosmetykiem, który w sposób wyjątkowo łagodny wzmacnia włosy oraz
dba o ich świeży, zdrowy wygląd. W szamponie tym – podobnie jak i w pozostałych produktach firmy BIOKAP – nie zastosowano
żadnych drażniących chemicznych składników, takich jak na przykład: emulgatory PEG, silikony, SLS, SLES czy parabeny.

Chcąc wzmocnić włosy, należy stosować szampon Anticaduta przynajmniej 2-3 razy w tygodniu.

W produktach BIOKAP znajdują się składniki roślinne, które łagodnie pielęgnują włosy i skórę głowy. Dodatkowo szampon Biokap
Anticaduta zawiera wyciąg z palmy sabałowej oraz pestek dyni, które hamują wypadanie włosów, blokując enzym 5 alfa-reduktazy.
Pozostałe składniki produktu sprawiają, że włosy stają się mocne, nawilżone i czyste. Ogromne znaczenie mają więc tutaj składniki
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pochodzenia roślinnego takie jak substancje pozyskane z winorośli oraz afrykańskiej rośliny Olax dissitiflora (poprawiają mikrocyrkulację
w skórze), wyciąg z egzotycznego Chinowca, mięta, olejki z rozmarynu i drzewa herbacianego z upraw organicznych, ekstrakt z
pokrzywy (reguluje wydzielanie łoju), krwawnika, chmielu i malwy (nawilżają i działają ochronnie), sufraktanty z kokosa (delikatnie myją).

Formuła oparta na roślinnych składnikach myjących, ekstraktach roślinnych oraz oczyszczonych olejkach eterycznych, jest niezwykle
łagodna dla włosów, zapewniając im piękny wygląd i równowagę.

Sposób użycia:
Nanieść niewielką ilość szamponu na włosy, masować przez ok minutę i spłukać wodą. Zaleca się także potrzymanie spienionego
szamponu na włosach przez kilka minut przed spłukaniem. Czynność można powtórzyć.

Powinien być stosowany 2-3 razy w tygodniu, już w momencie, gdy dochodzi do pierwszych objawów przerzedzania fryzury, aby
zapobiec nasileniu problemu.
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