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Zestaw Skrzypovita Pro, szampon przeciw wypadaniu
włosów, 200 ml + serum przeciw wypadaniu włosów, 125 ml
+ kosmetyczka w prezencie
 

Cena: 42,89 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml (+125 ml)

Postać -

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

  Szampon Skrzypovita PRO 

to profesjonalny produkt dla osób zmagających się z nadmierną utratą włosów, które chcą pobudzić wzrost nowych włosów- mocnych,
gęstych i silnie zakotwiczonych w skórze głowy. Skrzypovita PRO zawiera innowacyjny system Baicapil™, bogatą kompozycję
odżywczych ekstraktów roślinnych oraz cenne aminokwasy i witaminy z grupy B, które chronią włosy przed przedwczesnym
wypadaniem oraz sprawiają, że włosy stają się mocniejsze i zdrowsze . Szampon oparty jest o łagodne środki powierzchniowo czynne,
które nie podrażniają skóry głowy.

Sposób użycia:
Niewielką ilość szamponu nanieść na mokre włosy. Dokładnie wmasować we włosy i spłukać. Stosować minimum 3 razy w tygodniu.

  Serum przeciw wypadaniu włosów

Skrzypovita PRO to silnie skoncentrowane serum, oparte na mechanizmie Baicapil™, którego działanie zostało wzbogacone składnikami
aktywnymi- kombinacją naturalnych ekstraktów roślinnych oraz kompleksem witamin z grupy B, które zapobiegają wypadaniu i
przerzedzaniu włosów, a także przyspieszają ich odrost.
Codzienna, systematyczna aplikacja serum Skrzypovita PRO zapewni Twoim włosom młodość, żywotność i uchroni je przed
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przerzedzaniem. BAICAPIL ™ to innowacyjny mechanizm działania:

  zwiększenie metabolizmu glukozy i produkcji ATP (tlen dostarczany do komórek włosa)- bardziej aktywne i żywotne mieszki włosowe
  aktywacja komórek macierzystych – inicjacja nowej fazy anagenowej (wzrostu włosa), stymulacja wzrostu włosa i większa objętość
  chroni mitochondrialne DNA przed stresem oksydacyjnym- bardziej aktywne i zdrowe komórki, wydłużona faza anagenowa, redukcja
utraty włosów oraz bardziej gęste i grube włosy,
  chroni komórki mieszka włosowego przed przedwczesnym starzeniem- wydłużenie fazy anagenowej.

Codzienna, systematyczna aplikacja serum Skrzypovita PRO zapewni Twoim włosom młodość, żywotność i uchroni je przed
przerzedzaniem.
Badania dostępne: http://www.skrzypovita.com.pl/pro/index.html

Produkt przeznaczony do aplikacji bezpośrednio na skórę głowy. Po umyciu i osuszeniu głowy ręcznikiem, nanieś niewielką ilość płynu
na skórę głowy, w odstępach 2-4 cm. Następnie delikatnie wmasuj preparat w skórę głowy przez 3 minuty. Pozostaw do całkowitego
wchłonięcia lub wysusz włosy suszarką. Preparatu nie należy spłukiwać. Stosuj serum codziennie lub po każdym myciu głowy.

Producent:

ADEX Cosmetics & Pharma,
Nowa Wieś, ul. Olsztyńska 1,
14-200 Iława

Dystrybutor:

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.,
ul. Nocznickiego 31,
01-918 Warszawa
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