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BIOKAP BELLEZZA Maska regenerująca-naprawcza, 200 ml
 

Cena: 51,55 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Producent BIOS LINE S.P.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Skuteczna. Intensywna. Odżywcza. Tak działa regeneracyjno-naprawcza maska BIOKAP. Przeznaczona jest głównie dla bardzo
wysuszonych i zniszczonych włosów.

Zawiera hydrolizowaną fitokeratynę z ryżu, która zachowuje się podobnie do naturalnie występującej keratyny – wypełnia włókna
włosowe, wzmacniając trzon włosa i przeciwdziałając rozdwojonym końcówkom. Fitokeratyna wnika głęboko we włosy i rekonstruuje
pierwotną strukturę włosa, dzięki czemu odzyskują miękkość, nawilżenie i blask. Ceramidy roślinne z oliwy z oliwek i olejek ze słodkich
migdałów pomagają odbudować zniszczone końcówki oraz dają silnie odżywczy efekt dla całych włosów. Najlepsze efekty uzyskuje się
wraz z użyciem szamponu rewitalizująco-naprawczego BIOKAP. Odżywcza maska Biokap to intensywny zabieg na suche, zniszczone,
łamliwe i rozszczepione włosy. Bogata w składniki roślinne sprawia, że włosy staja się jedwabiście błyszczące.

Wystarczy po umyciu szamponem nałożyć maskę na całą długość włosów ze szczególnym uwzględnieniem ich końcówek. Pozostawić
na 2 minuty i dokładnie spłukać. W przypadku bardzo suchych i słabych włosów pozostawić na 15-20 minut. W przypadku bardzo
zniszczonych włosów, potrzebujących intensywnej terapii regeneracyjnej po nałożeniu produktu owinąć głowę ciepłym ręcznikiem i
ogrzać go suszarką do włosów. Ciepło sprzyja przenikaniu fitokeratyny do włosów.

Chcąc uzyskać optymalny efekt kuracji, zaleca się użycie szamponu rewitalizująco-naprawczego BIOKAP Bellezza przed zastosowaniem
maski.

Sposób użycia:
Wystarczy po umyciu szamponem nałożyć maskę na całą długość włosów ze szczególnym uwzględnieniem ich końcówek. Pozostawić
na 2 minuty i dokładnie spłukać. W przypadku bardzo suchych i słabych włosów pozostawić na 15-20 minut. W przypadku bardzo
zniszczonych włosów, potrzebujących intensywnej terapii regeneracyjnej po nałożeniu produktu owinąć głowę ciepłym ręcznikiem i
ogrzać go suszarką do włosów. Ciepło sprzyja przenikaniu fitokeratyny do włosów.

Chcąc uzyskać optymalny efekt kuracji, zaleca się użycie szamponu rewitalizująco-naprawczego BIOKAP Bellezza przed zastosowaniem
maski.
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Składniki i ich działanie:
Aby zniszczone i wysuszone włosy odzyskały blask naprawie musi ulec keratyna. Nowa maska regeneracyjno-naprawcza zawiera
Hydrolizowaną Fitokeratynę z Ryżu, która podobnie jak naturalnie występująca keratyna, wypełnia włókna włosowe, dzięki czemu
zapobiega rozdwojeniu się końcówek i wzmacnia trzon włosa. Fitokeratyna wnika głęboko we włosy i rekonstruuje pierwotną strukturę
włosa, dzięki czemu odzyskują nawilżenie i blask. W odbudowie końcówek pomagają Ceramidy Roślinne z Oliwy z Oliwek oraz Olejek ze
słodkich Migdałów, które gwarantują także silny efekt odżywczy dla całych włosów. Dzięki zawartości soku z Aloesu skóra jest
nawilżona i wygładzona.
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