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Kuracja przeciw wypadaniu włosów, 15 ampułek x 5ml
 

Cena: 40,63 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 amp.a 5ml

Postać płyn do stos.na skór. głowy

Producent INSTYTUT DERMOKOSMETYKÓW
IDEEPHARM SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Kuracja przeciw wypadaniu włosów to specjalistyczny preparat nowej generacji do włosów osłabionych i wypadających. Kuracja w
ampułkach doskonale pielęgnuje włosy, przywracając im witalność i zdrowy wygląd. Specjalna receptura oparta na naturalnych
składnikach regeneruje i wzmacnia cebulki, a ekstrakt ze skrzypu polnego poprawia dotlenienie komórek skóry i zapobiega wypadaniu
włosów. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego biokompleksu Pro-Hair Booster 4H, który zawiera peptyd witaminowy, apigeninę oraz
kwas oleanolowy, włosy stają się mocniejsze. Zawarta w preparacie arginina, żeń-szeń, witamina PP oraz prowitamina B5 skutecznie
regeneruje i odżywia cebulki włosów, stymulując ich wzrost.

Działanie:

doskonale pielęgnuje włosy, przywracając im witalność oraz zdrowy wygląd,
  odżywia i wzmacnia cebulki włosowe, przyspieszając naturalny wzrost włosów,
  reguluje pracę gruczołów łojowych oraz poprawia mikrokrążenie i ukrwienie skóry głowy,
  hamuje aktywność enzywmu 5-alfa-reduktazy, odpowiedzialnego za androgenalne łysienie oraz wzmacnia „zakotwiczenie” cebulki w
skórze głowy,
  skutecznie hamuje wypadanie i przerzedzanie się włosów,
  sprawia, że włosy stają się mocniejsze, wyraźnie grubsze i bardziej gęste.

Sposób użycia

Zawartość ampułki wetrzeć w suchą lub delikatnie osuszoną skórę głowy. Nie spłukiwać. Stosować codziennie przez minimum dwa
tygodnie. Optymalne rezultaty daje miesięczna kuracja. Dla podtrzymania efektów wskazana jest kuracja wzmacniająca wiosną i
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jesienią. Dla wzmocnienia włosów polecamy również stosowanie suplementu diety Radical® z optymalnie dobranym zestawem
witamin, minerałów i wyciągów ziołowych.

Składniki aktywne:

Ekstrakt ze skrzypu polnego
  ProHair Booster 4H
  Trichogen
  NutriPlus
  Prowitamina B5
  Inutec

Producent:

Ideepharm
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