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CRESCINA Hfsc 100% Re-Growth 1300 dla kobiet 10
ampułek
 

Cena: 299,00 PLN

Opis słownikowy

Producent LABO COSPROPHAR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaPreparat Crescina Hfsc 100% Re-Growth 1300 dla kobiet przeciwdziała rzednięciu włosów. Crescina nie jest kolejnym
produktem zwalczającym wypadanie włosów, który ma spowalniać lub powstrzymywać proces wypadania włosa już rosnącego na
skórze głowy. Preparat opracowano bowiem tak, aby zapobiegał i leczył przypadki rzednięcia włosów z przyczyn fizjologicznych (nie
patologicznych), kiedy liczba zdrowych włosów stopniowo się zmniejsza z powodu zaburzonej aktywności mieszków
włosowych.Crescina Re-Growth HFSC – Formuła 100% – 1300: skuteczny w zaawansowanej fazie przerzedzenia
włosów.DziałaniePodstawowa formuła preparatuCrescina Hfsc 100% Re-Growth 1300 dla kobiet – chroniona patentem szwajcarskim
(łącznie 9 patentami) – łączy dwa aminokwasy, cysteinę i lizynę (podstawowe składniki keratyny włosów) ze specjalnym czynnikiem
wzrostu o nazwie glikoproteina oraz substancją rozszerzającą naczynia krwionośne, umieszczoną w hydroalkoholowym nośniku. Liczne
badania skuteczności wskazują na zdolność tego połączenia do stymulowania naturalnego wzrostu włosów poprzez oddziaływanie na
cebulki włosowe, które wciąż są aktywne lub częściowo nieaktywne. Formuła nie oddziałuje na całkowicie obumarłe mieszki włosowe.
Następnie do formuły podstawowej dołączane są inne składniki, wspierające tę aktywność. Są to: Diguanosine TP, Prolifex, Isofol, kwas
salicylowy oraz biotechnologiczne DNA.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 użyciaAmpułki Crescina Hfsc 100% Re-
Growth 1300 dla kobiet zawierają 3,5 ml preparatu i należy je stosować przez 5 pierwszych dni tygodnia, a następnie zrobić 2-dniową
przerwę. 10 ampułek znajdujących się w pudełku wystarcza na pół miesiąca kuracji.SkładCysteina, lizyna, Diguanosine TP, Prolifex,
Isofol, kwas salicylowy oraz biotechnologiczne DNA.
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