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CRESCINA Hfsc 100% Complete Treatment 1300 dla
mężczyzn 10+10 ampułek
 

Cena: 529,00 PLN

Opis słownikowy

Producent LABO COSPROPHAR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaCrescina Complete Treatment – Anti-Hair Loss and Re-Growth HFSC – 100% Formula – 1300: skuteczny w zaawansowanej
fazie przerzedzenia włosów i chorobliwej utraty włosów.DziałanieCrescina Complete Treatment Anti-Hair Loss i Re-Growth to pełna
kuracja kosmetyczna do stosowania miejscowego; w jednym opakowaniu zawarte są dwa rodzaje ampułek.CRESCINA RE-GROWTH
HFSC – FORMUŁA 100% to produkt kosmetyczny do stosowania miejscowego. Zawiera opatentowaną kompozycję składników
Crescina Re-Growth, która wspomaga fizjologiczny wzrost włosów. Część opatentowanych substancji czynnych (cysteina, lizyna,
glikoproteina i kompleks Stem-Engine) umieszczana jest na specjalnych nośnikach, dzięki którym są w sposób stopniowy i ciągły
uwalniane na skórze głowy.CRESCINA ANTI-HAIR LOSS HSSC to produkt kosmetyczny oferowany w ampułkach do stosowania
miejscowego, przeciwdziałający wypadaniu włosów. Do podstawowych składników aktywnych (hydroksyproliny, kwasu
asparaginowego, aktywatora enzymatycznego i tauryny) dodano zhydrolizowane proteiny drożdży oraz acetylo-tetrapeptyd-3, które
skutecznie wzmacniają włos od samego korzenia (badanie in-vitro na składnikach aktywnych). Formuła została wzbogacona o
Kompleks HSSC, który chroni i pielęgnuje włosy głowy (badania in-vitro i ex-vivo na składnikach aktywnych).UDOWODNIONA
SKUTECZNOŚĆ U 100% PRZEBADANYCH OSÓB: wyniki uzyskane na podstawie 4-miesięcznych badań klinicznych/instrumentalnych in-
vivo, przeprowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, z kontrolą placebo oraz udziałem 46 uczestników (23 badanych leczono
preparatem Crescina HFSC, a 23 placebo)Wyniki pozytywne zaobserwowano u wszystkich uczestników; stwierdzono wzrost od
minimum +7 do maksimum +41 nowych włosów na obszarze o powierzchni 1,8 cm², który poddano elektronicznemu pomiarowi. Wyniki
badania są istotne statystycznie. WZROST 6300 NOWYCH WŁOSÓW: biorąc za podstawę średni wynik analizy matematycznej z obszaru
1 cm² i mnożąc go przez całą powierzchnię skóry głowy (około 600 cm²), można założyć, że po 4 miesiącach stosowania preparatu
Crescina HFSC 100% następuje wzrost średnio 6300 nowych włosów. Analiza instrumentalna została wykonana za pomocą
fototrychogramu.Sposób użyciaNa pełną kurację Crescina HFSC 100% składa się 10 ampułek Crescina Re-Growth HFSC 100% oraz 10
ampułek Crescina Anti-Hair Loss HSSC. Każda ampułka zawiera 3,5 ml preparatu i przeznaczona jest do naprzemiennego stosowania
każdego dnia przez 5 pierwszych dni tygodnia, po których powinna nastąpić 2-dniowa przerwa. 20 ampułek znajdujących się w
opakowaniu wystarcza na miesięczną kurację. Zaleca się stosować w przypadkach rzednięcia lub utraty włosów z przyczyn
fizjologicznych, nie patologicznych. Nie działa na całkowicie nieaktywne mieszki włosowe.SkładCRESCINA RE-GROWTH HFSC:Cysteina,
lizyna, glikoproteina i kompleks Stem-EngineCRESCINA ANTI-HAIR LOSS HSSC:Hydroksyproliny, kwas asparaginowy, aktywator
enzymatyczny, tauryna, zhydrolizowane proteiny drożdży, acetylo-tetrapeptyd-3.
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