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BIOKAP BELLEZZA Szampon p/łupież. 200ml
 

Cena: 38,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Producent LAB PHARMA AGNIESZKA LEWANDOWSKA

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Biokap Bellezza Szampon Przeciwłupieżowy

Problem z głowy

Problem łupieżu może dotyczyć nawet 50% osób. Czyli u co drugiej osoby z naszego otoczenia może w pewnym momencie pojawić się
ten problem. Przyczyny są różne, sposoby radzenie sobie z nim też, ale jednym z najbardziej skutecznych jest szampon Biokap.

Ten dermo-oczyszczający szampon efektywnie zwalcza problem łupieżu, respektując naturalne fizjologiczne właściwości skóry głowy.
Odpowiedni zarówno dla tłustego jak i suchego łupieżu. Zawiera wyciąg z wierzby, który wspomaga regulowanie łoju skórnego. Ekstrakt
z kocanki i olejków eterycznych z upraw ekologicznych drzewa herbacianego i rozmarynu skutecznie myją skórę głowy. Mięta odświeża
eliminując uczucie swędzenia. Ekstrakty z ekologicznych upraw kaktusa, czerwonej porzeczki i agawy pozytywnie wpływają na regulacje
łoju skórnego. Produkt z wysoką zawartością aktywnych składników naturalnych. Jak w większości produktów Biokap bez parabenów,
silikonów, emulgatorów PEG, SLS. Testowany pod względem niklu. Produkt nietestowany na zwierzętach.

Szampon przeznaczony jest do zwalczania zarówno łupieżu suchego, jak i tłustego.

Sposób użycia:
Nanieść niewielką ilość szamponu na włosy, masować przez ok minutę i spłukać wodą. Czynność można powtórzyć.

Składniki:
Wyciąg z wierzby oraz ekstrakty z kaktusa, czerwonej porzeczki i agawy regulują wydzielanie łoju skórnego, a mięta eliminuje uczucie
przykrego swędzenia, towarzyszącego łupieżowi. Zawiera Wyciąg z Wierzby, który wspomaga regulowanie łoju skórnego. Ekstrakt z
Kocanki i olejków eterycznych z Drzewa Herbacianego* i Rozmarynu* skutecznie myją skórę. Mięta odświeża eliminując uczucie
swędzenia. Wysoka zawartość aktywnych składników naturalnych sprawia, że szampon jest kosmetykiem szczególnie polecanym
alergikom oraz osobom, które są niezwykle podatne na wszelkiego rodzaju podrażnienia. W składzie kosmetyku nie ma składników
drażniących i uczulających – nie znajdziemy tutaj zatem parabenów, silikonów, niklu i emulgatorów PEG i SLS.
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Uwagi:
Produkt z wysoką zawartością aktywnych składników naturalnych.

Bez parabenów, silikonów, emulgatorów PEG, SLS.

Testowany pod względem niklu.

Produkt nietestowany na zwierzętach.

Opakowanie:
200 ml

Dystrybutor:
Lab Pharma,
Ul. Plac Czerwca 1976 2/203,
02-495 Warszawa.

 

Galeria
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