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APIS NATURAL SOLUTION Maska wzmacniająca przeciw
wypadaniu włosów z 3% Baicapil 200 ml
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent PPH APIS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisAPIS NATURAL SOLUTION Maska wzmacniająca przeciw wypadaniu włosów z 3% Baicapil 200 mlFormuła maski Apis Natural
Solution oparta została o wyselekcjonowane, naturalne składniki aktywne: innowacyjny 3% kompleks Baicapil™, otrzymywany z
połączenia trzech roślinnych składników aktywnych (baikaliny, kiełków soi i pszenicy), kofeinę, ekstrakt z kozieradki, żeń-szenia, rokitnika,
skrzypu, łopianu i d-panthenol. Intensywnie wzmacnia, odżywia cebulki, zapobiega wypadaniu, nawilża i chroni przed działaniem
niekorzystnych czynników zewnętrznych. Efektem działania maski jest wyraźna poprawa kondycji włosów, zmniejszona łamliwość oraz
zregenerowane, mocne i pięknie lśniące włosy. Zawiera aż 88% składników pochodzenia naturalnego.Składniki aktywne maski do
włosów Apis Natural SolutionBaicapil - to połączenie trzech roślin (Scutellaria baicalensis, kiełki Triticum vulgare i kiełki Glycine max),
które zwiększa energię komórkową i aktywuje komórki macierzyste mieszka włosowego, chroniąc je jednocześnie przed starzeniem.
Dzięki temu składnik widocznie zapobiega wypadaniu włosów poprzez:Stymulację wzrostu włosówWzrost gęstości włosówRedukcję
wypadania włosówPrzywrócenie mocnego i zdrowego wyglądu.Kofeina - aktywny składnik pochodzenia roślinnego, poprawia
mikrocyrkulację i ukrwienie, przywracając skórze ładny i zdrowy koloryt. Ma doskonałe właściwości drenujące , zmniejsza cienie i obrzęki
pod oczami, istotnie poprawiając napięcie skóry. Kofeina aktywuje cebulki i wzmacnia strukturę włosa.Ekstrakt z kozieradki - sprawdza
się świetnie przy cerze łojotokowej i trądzikowej oraz przy pielęgnacji włosów. Nie tylko ogranicza wypadanie włosów, ale i przyspiesza
wzrost nowych. Łagodzi także podrażnienia skóry głowy.Ekstrakt z rokitnika - rokitnik pospolity, nazywany jest też rokitnikiem
zwyczajnym, jest wykorzystywany w ziołolecznictwie i kosmetyce. Zioło to zawiera cenne dla zdrowia witaminy, flawonoidy oraz kwasy
organiczne. Olej z rokitnika jest bogaty w kwas palmitynowy, który zawiera witaminy młodości i beta-karoten. Ma zastosowanie w
kosmetyce, jest składnikiem preparatów przeciwko łysieniu, zapobiega powstawaniu łupieżu raz nawilża skórę.Ekstrakt z żeń-szenia -
ma działanie wzmacniające strukturę skóry, stymuluje odnowę naskórka.Ekstrakt ze skrzypu - z uwagi na obecność licznych cennych
związków poprawiających stan skóry i włosów jest jednym z najwartościowszych surowców fitoterapeutycznych i kosmetycznych.
Zawiera saponinę steroidową ekwizetynę, flawonoidy: apigeninę, kempferol, kwercetynę i luteolinę, fenolokwasy, witaminę C a przede
wszystkim rozpuszczalną w wodzie i łatwo wchłanialną krzemionkę. To właśnie krzem czyni ze skrzypu polnego zioło o wyjątkowych
właściwościach. Duże ilości krzemu znajdują się w skórze, włosach i paznokciach. Pierwiastek ten czuwa nad utrzymaniem wilgotności
tkanki łącznej, zapewnia skórze elastyczność, sprężystość i zdrowy wygląd, a także przeciwdziała procesom tworzenia się
zmarszczek.Ekstrakt z łopianu - dodatkowo odżywia i wzmacnia cebulki włosowe, odnawia słabą i uszkodzoną strukturę włosów,
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wpływa korzystnie na skórę głowy.D-Panthenol - działa łagodząco na podrażnienia i zaczerwienioną skórę.
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