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BIOVAX Intensywnie Regenerująca Maseczka ARGAN
MAKADAMIA KOKOS 20m, saszetkal
 

Cena: 2,50 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 ml

Postać -

Producent L'BIOTICA

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: BIOVAX Masecz.Int.Reg. ARGAN MAKADAMIA KOKOS do każdego rodz.wł.
Postać: maska do włosów
Dawka: -
Opakowanie: 10 sasz.a 20ml
Skład: 

Aqua, Cetyl Alcohol, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Quaternium-87, Cetrimonium Chloride, Argania Spinosa Kernel Oil,
Macadamia Integrifolia Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Betaine, Acetylated Lanolin, Lawsonia Inermis Leaf Extract, Parfum,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Methylisothiazolinone, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Triethanolamine, Hexyl
Salicylate.

Działanie: 

Biovax Intensywnie Regenerująca Maseczka Argan Makadamia Kokos do każdego rodzaju włosów – saszetki 10 sztuk x 20 ml 

Receptura maseczki Biovax® zawiera w swoim składzie 3 Naturalne Oleje obfitujące w cenne substancje odżywcze gruntownie
rewitalizujące zarówno włosy, jak i skórę głowy bez efektu obciążenia:

- Olej Arganowy (Maroko), dzięki wyjątkowo wysokiej zawartości witaminy E (min. 550mg/l), chroni włosy przed destrukcyjnym
działaniem wolnych rodników oraz promieniowaniem UV. Hamuje procesy starzenia. Dodaje włosom blasku, sprężystości, pięknie je
wygładza. Olej arganowy w maseczce Biovax® jest produktem w 100% organicznym, tłoczonym na zimno, niemodyfikowanym
chemiczne. Posiada certyfikat Ecocert.

- Olej Makadamia (Hawaje) stanowi bogate źródło rzadko występującego w przyrodzie kwasu palmitooleinowego C16:1, harmonijnie
funkcjonującego z naturalnymi lipidami skóry. Doskonale odżywia skórę głowy, warunkując prawidłowy wzrost zdrowych włosów.
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- Olej Kokosowy (Indie) wnika do głębokich warstw włókna włosa, gdzie aktywnie hamuje utratę jego składników budulcowych.
Wzmacnia strukturę włosów, zapobiegając ich łamliwości. Zapewnia silny i długotrwały efekt nawilżenia.

Efekt na włosach:

- Włosy odmłodzone, pełne życia i energii.

- Równomierne nawilżenie, wygładzona powierzchnia włosów.

- Promienne, lśniące zdrowym blaskiem włosy.

- Niezwykła elastyczność i sprężystość.

- Zabezpieczona przed promieniowaniem UV struktura włókien.

Biovax® to gwarancja BEZPIECZEŃSTWA!

Formulacja oparta została o wyselekcjonowane, naturalne i bezpieczne składniki. Nie zawiera: parabenów, SLS (Sodium Lauryl Sulfate),
SLES (Sodium Laureth Sulfate), olejów mineralnych.

Biovax® to gwarancja PROFESJONALNEJ PIELĘGNACJI !

Rada profesjonalisty: Mokre włosy traktuj delikatnie – są szczególnie podatne na uszkodzenia. Rozczesywanie wilgotnych, osuszonych
ręcznikiem włosów zawsze rozpoczynaj od końcówek.

Biovax® Naturalne Oleje to swoista BioOdnowa dla Twoich włosów, dzięki którym przejdą one efektowną przemianę. Kompozycja
starannie dobranych szlachetnych olejów zapewnia kompleksową rewitalizację i odmłodzenie włosów na całej ich długości.

Kuracja uwalnia naturalne piękno i energię Twoich włosów, przywracając im zmysłowy wygląd oraz utrzymując je w doskonałej formie.
Bogata emulsja o aksamitnej konsystencji kryje w sobie całe dobrodziejstwo drogocennych olejów, które przeniknie do włosa w trakcie
zabiegu.

W celu zagwarantowania Twoim włosom kompleksowej pielęgnacji polecamy stosowanie całej gamy produktów z serii Biovax®
Naturalne Oleje.

Nasi specjaliści opracowali kompozycję niezwykle pożądanych w pielęgnacji włosów składników, zawartych w olejach: Arganowym,
Makadamia, Kokosowym. Linia Biovax® Naturalne Oleje łączy bogactwa Wschodu i Zachodu, Orientu i Egzotyki, stanowiąc unikalną
fuzję właściwości odżywczych i upiększających dla włosów. Najlepszym potwierdzeniem wysokiej skuteczności regeneracyjnej olejów
są piękne,  zdrowe i lśniące włosy mieszkanek Maroka, Hawajów i Indii, które używają ich do codziennej pielęgnacji.

Czy wiesz, że... Włosy sięgające ramion mają około trzech lat? Mimo, że osłonka włosa jest bardzo wytrzymała, z czasem może ulec
osłabieniu. Najlepszym sposobem zachowania młodego wyglądu włosów są prewencyjne zabiegi pielęgnacyjne, dzięki którym włosy
nabiorą życia, sprężystości i promiennego blasku od nasady aż po końce.

Sposób użycia:  Na umyte, osuszone ręcznikiem włosy rozprowadź odpowiednią ilość maseczki. Starannie wmasuj we włosy i skórę
głowy. Aby uzyskać efekt intensywnej regeneracji i silnego odżywienia nałóż Termocap i pozostaw maseczkę na 15 minut lub dłużej.
Zalecamy owinąć włosy ręcznikiem w celu utrzymania stałej temperatury podczas zabiegu. Następnie dokładnie spłucz włosy
strumieniem chłodnej wody. Kurację należy powtarzać co 3-5 dni.

 

Wskazania: 

Biovax Intensywnie Regenerująca Maseczka Argan Makadamia Kokos do każdego rodzaju włosów – saszetki 10 sztuk x 20 ml 

Receptura maseczki Biovax® zawiera w swoim składzie 3 Naturalne Oleje obfitujące w cenne substancje odżywcze gruntownie
rewitalizujące zarówno włosy, jak i skórę głowy bez efektu obciążenia:

- Olej Arganowy (Maroko), dzięki wyjątkowo wysokiej zawartości witaminy E (min. 550mg/l), chroni włosy przed destrukcyjnym
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działaniem wolnych rodników oraz promieniowaniem UV. Hamuje procesy starzenia. Dodaje włosom blasku, sprężystości, pięknie je
wygładza. Olej arganowy w maseczce Biovax® jest produktem w 100% organicznym, tłoczonym na zimno, niemodyfikowanym
chemiczne. Posiada certyfikat Ecocert.

- Olej Makadamia (Hawaje) stanowi bogate źródło rzadko występującego w przyrodzie kwasu palmitooleinowego C16:1, harmonijnie
funkcjonującego z naturalnymi lipidami skóry. Doskonale odżywia skórę głowy, warunkując prawidłowy wzrost zdrowych włosów.

- Olej Kokosowy (Indie) wnika do głębokich warstw włókna włosa, gdzie aktywnie hamuje utratę jego składników budulcowych.
Wzmacnia strukturę włosów, zapobiegając ich łamliwości. Zapewnia silny i długotrwały efekt nawilżenia.

Efekt na włosach:

- Włosy odmłodzone, pełne życia i energii.

- Równomierne nawilżenie, wygładzona powierzchnia włosów.

- Promienne, lśniące zdrowym blaskiem włosy.

- Niezwykła elastyczność i sprężystość.

- Zabezpieczona przed promieniowaniem UV struktura włókien.

Biovax® to gwarancja BEZPIECZEŃSTWA!

Formulacja oparta została o wyselekcjonowane, naturalne i bezpieczne składniki. Nie zawiera: parabenów, SLS (Sodium Lauryl Sulfate),
SLES (Sodium Laureth Sulfate), olejów mineralnych.

Biovax® to gwarancja PROFESJONALNEJ PIELĘGNACJI !

Rada profesjonalisty: Mokre włosy traktuj delikatnie – są szczególnie podatne na uszkodzenia. Rozczesywanie wilgotnych, osuszonych
ręcznikiem włosów zawsze rozpoczynaj od końcówek.

Biovax® Naturalne Oleje to swoista BioOdnowa dla Twoich włosów, dzięki którym przejdą one efektowną przemianę. Kompozycja
starannie dobranych szlachetnych olejów zapewnia kompleksową rewitalizację i odmłodzenie włosów na całej ich długości.

Kuracja uwalnia naturalne piękno i energię Twoich włosów, przywracając im zmysłowy wygląd oraz utrzymując je w doskonałej formie.
Bogata emulsja o aksamitnej konsystencji kryje w sobie całe dobrodziejstwo drogocennych olejów, które przeniknie do włosa w trakcie
zabiegu.

W celu zagwarantowania Twoim włosom kompleksowej pielęgnacji polecamy stosowanie całej gamy produktów z serii Biovax®
Naturalne Oleje.

Nasi specjaliści opracowali kompozycję niezwykle pożądanych w pielęgnacji włosów składników, zawartych w olejach: Arganowym,
Makadamia, Kokosowym. Linia Biovax® Naturalne Oleje łączy bogactwa Wschodu i Zachodu, Orientu i Egzotyki, stanowiąc unikalną
fuzję właściwości odżywczych i upiększających dla włosów. Najlepszym potwierdzeniem wysokiej skuteczności regeneracyjnej olejów
są piękne,  zdrowe i lśniące włosy mieszkanek Maroka, Hawajów i Indii, które używają ich do codziennej pielęgnacji.

Czy wiesz, że... Włosy sięgające ramion mają około trzech lat? Mimo, że osłonka włosa jest bardzo wytrzymała, z czasem może ulec
osłabieniu. Najlepszym sposobem zachowania młodego wyglądu włosów są prewencyjne zabiegi pielęgnacyjne, dzięki którym włosy
nabiorą życia, sprężystości i promiennego blasku od nasady aż po końce.

Sposób użycia:  Na umyte, osuszone ręcznikiem włosy rozprowadź odpowiednią ilość maseczki. Starannie wmasuj we włosy i skórę
głowy. Aby uzyskać efekt intensywnej regeneracji i silnego odżywienia nałóż Termocap i pozostaw maseczkę na 15 minut lub dłużej.
Zalecamy owinąć włosy ręcznikiem w celu utrzymania stałej temperatury podczas zabiegu. Następnie dokładnie spłucz włosy
strumieniem chłodnej wody. Kurację należy powtarzać co 3-5 dni.
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