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BIOTEBAL MOCNE PAZNOKCIE Serum wzmacniające 6,6ml
 

Cena: 13,30 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 6,6 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

nawilża paznokcie wg 93% badanych*
odbudowuje
przyspiesza wzrost
chroni

 DZIAŁANIE

BIOTEBAL MOCNE PAZNOKCIE to specjalistyczne serum, które wnika w głębokie warstwy paznokci, dzięki czemu utrzymuje ich
optymalny poziom nawilżenia. Zawartość wody w paznokciu powinna wynosić od 7% do 18%. Jeśli paznokcie są odwodnione stają się
kruche i łamliwe. Specjalistyczna Formuła Hydro-StrongTM zawarta w serum opiera się na zastosowaniu hydroksypropylochitozanu,
składnika ściśle przylegającego do keratyny, głównego budulca paznokci. Serum tworzy na płytce paznokcia niewidoczną warstwę
ochronną, która zabezpiecza ją przed utratą wilgoci oraz przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Skuteczność serum
BIOTEBAL MOCNE PAZNOKCIE potwierdzają przeprowadzone badania.

ZASTOSOWANIE

Serum wzmacniające do słabych, przesuszonych, rozdwajających się i łamliwych paznokci.
Polecane również do regeneracji zniszczonych paznokci po zabiegach kosmetycznych, np. manicure hybrydowym.
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Water, alcohol, dimethyl sulfone, propylene glycol, hydroxypropyl chitosan, ethoxydiglycol,

Stosowanie:

Już po 3 tygodniach stosowania serum sprawia, że paznokcie wyglądają na zdrowe i zadbane, co potwierdza 93% badanych*.
Dodatkowo, serum regeneruje i szybko odbudowuje paznokcie po zabiegach kosmetycznych lub lakierze hybrydowym, co potwierdza
100% badanych*.
*Badania aplikacyjne na grupie osób, które stosowały produkt regularnie przez 3 tygodnie.

BIOTEBAL MOCNE PAZNOKCIE należy stosować codziennie na czyste i suche paznokcie. W tym celu należy nałożyć cienką warstwę
serum na paznokcie przy użyciu dołączonego pędzelka. BIOTEBAL MOCNE PAZNOKCIE szybko wysycha, pozostawiając niewidoczną,
bezzapachową, niewyczuwalną warstwę chroniącą i odżywiającą paznokcie. Warstwa ta jest rozpuszczalna w wodzie, w związku z czym
BIOTEBAL MOCNE PAZNOKCIE należy zastosować po umyciu i wysuszeniu paznokci, najlepiej wieczorem przed snem (aby jak najdłużej
utrzymać produkt na paznokciu). Serum można łatwo zmyć wodą. Nie ma potrzeby stosowania zmywaczy do paznokci.
BIOTEBAL MOCNE PAZNOKCIE można również stosować pod kolorowy lakier do paznokci dla ochrony przed substancjami zawartymi w
lakierach i zmywaczach do paznokci.
Regularne stosowanie pomaga w utrzymaniu silnych i zdrowych paznokci.

Dodatkowe informacje:

Produkt łatwopalny! Przechowywać z dala od źródeł ciepła w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w lodówce.
Nieznaczne zmętnienie serum i wytrącający się osad są spowodowane obecnością w nim składników roślinnych. Stan ten nie ma
wpływu na działanie produktu.

 Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

