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Pharmaceris H, PREPARAT DO INTENSYWNEJ KURACJI
STYMULUJĄCEJ WZROST WŁOSÓW H-STIMUFORTEN,
125ml
 

Cena: 54,13 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 ml (fl.)

Postać spray

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

WSKAZANIA

Polecany dla kobiet i mężczyzn z problemem nasilonego, okresowego i przedwczesnego wypadania włosów.
Pomaga walczyć z przerzedzeniem włosów oraz z łysieniem o podłożu genetyczno-hormonalnym (łysienie androgenowe) oraz
spowodowanym czynnikami środowiskowymi.
Skutecznie zapobiega utracie włosów wynikającej z długotrwałego przyjmowania leków, stresu, przemęczenia, osłabienia organizmu
(diety), a także z powodu spadku hormonów np. u kobiet po porodzie.
Bezpieczny dla wrażliwej skóry głowy.

DZIAŁANIE

Specjalistyczny preparat o unikalnym połączeniu składników aktywnych Naturalnego Czynnika Wzrostu FGF oraz kofeiny wykazuje
dwukierunkowe działanie: wstrzymuje proces wypadania włosów oraz stymuluje wzrost nowych.
Kompleks działa na poziomie cebulek włosowych, poprawia mikrokrążenie i dotlenienie komórek. Spowalnia starzenie się włosów,
przyspieszając ich naturalny wzrost i wydłużenie cyklu życia włosa (faza anagenu).
W efekcie hamuje przedwczesny proces wypadania, przerzedzenia oraz łysienia o różnej etiologii. Kompleks z udowodnioną naukowo
skutecznością aktywuje geny uśpionych mieszków włosowych do wzrostu całkowicie nowych włosów tzw. meszkowych, widocznie
zwiększając ich ilość i zmniejszając widoczność skóry głowy.
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Kofeina powstrzymuje uwarunkowane genetycznie, przedwczesne wypadanie włosów i łysienie, neutralizując negatywny wpływ
hormonów (androgenów, DTH).
Preparat wzmacnia i pogrubia włosy, wygładza ich strukturę i zwiększa objętość.
Posiada pH neutralne dla skóry, wykazuje wysoki współczynnik tolerancji.
Nie przetłuszcza i nie obciąża włosów.
Formuła aktywna przez 24 h.
BEZ BARWNIKÓW I SILIKONÓW
WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ
PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE

SKŁADNIKI

Kompleks Naturalny Czynnik Wzrostu FGF
zgłoszony do opatentowania, stanowiący skuteczne i naukowo udowodnione działanie, hamujące proces wypadania włosów i
jednocześnie stymulujące ich odrastanie. Kompleks stymuluje komórki mieszków włosowych do podziału i przyspiesza proces
powstawania nowych włosów.
Kofeina

SPOSÓB UŻYCIA

W przypadku nasilonego wypadania włosów, aplikować codziennie rano i wieczorem na wilgotne lub suche włosy, podzielone
grzebieniem na przedziałki.
Każdy przedziałek spryskać trzykrotnie, naciskając na atomizer.
Zastosować na całą skórę głowy (od 15 do 18 dozowań), następnie delikatnie wmasować w powierzchnię głowy.
Nie spłukiwać.
Kurację stosować do ustąpienia objawów.
W celu zwiększenia efektywności kuracji preparat należy stosować, włączając do codziennej pielęgnacji szampon oraz odżywkę z serii
Pharmaceris H o działaniu stymulującym wzrost włosów.
Profilaktycznie stosować preparat kilka razy w tygodniu wieczorem.
Wstrząsnąć przed użyciem.

BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ

Dermatologiczna formuła opracowana dla skóry wrażliwej.
wysoka tolerancja i skuteczność
przebadany dermatologicznie
Skuteczność potwierdzona w badaniach na wrażliwej skórze głowy*:
79% hamuje wypadanie włosów
75% zwiększa objętość włosów
67% skóra głowy jest mniej widoczna
63% stymuluje odrastanie
83% nie elektryzuje włosów

Źródło: *badanie in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris po 6 tygodniach stosowania.

Wysoką skuteczność preparatów Pharmaceris H gwarantuje opatentowana formuła przenikania naturalnego czynnika wzrostu FGF w
głąb mieszka włosowego. Dzięki temu składniki kompleksu działają na poziomie komórkowym aktywując geny odpowiedzialne za
proces budowy nowego włosa.

Składniki/Ingredients:

Aqua (Water), Pentylene Glycol, Hydroxyacetophenone, Caffeine, Maltodextrin, Sodium Oleoyl Sarcosinate, Sodium Lauryl Sulfoacetate,
Hydroxyethylcellulose, Sodium Chloride, Sodium Oleate, Xanthan Gum, Glyceryl Behenate, Urea, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate,
Ethylhexylglycerin, Cholesterol, Potassium Chloride, Potassium Phosphate, SH-Polypeptide-32, Disodium Phosphate, Phenoxyethanol,
Parfum (Fragrance).
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Dr Irena Eris

Marka:

Pharmaceris
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