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DERMENA Kuracja do wypadających włosów 15 ampułek po
5 ml
 

Cena: 52,15 PLN

Opis słownikowy

Producent PHARMENA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaKuracja do włosów osłabionych, nadmiernie wypadających.Dermena Hair Care, kuracja do włosów osłabionych, nadmiernie
wypadających, zalecana jest w przypadku: nasilonych stanów okresowego i przewlekłego wypadania włosów u kobiet, przerzedzania się
włosów, również o podłożu androgenowym, włosów osłabionych i nadmiernie wypadających, włosów ze skłonnością do
przetłuszczania.DziałanieDermena Hair Care, kuracja do włosów osłabionych, nadmiernie wypadających, poprawia kondycję włosów i
skóry głowy.Dzięki składnikom aktywnym, takim jak: molekuła REGEN7, multikompleks aktywny H-VIT, arginina, hamuje wypadanie
włosów oraz stymuluje ich odrastanie. Wykazuje działanie łagodzące oraz zmniejsza już powstałe podrażnienia.Preparat reguluje prace
gruczołów łojowych, zmniejszając przetłuszczanie się włosów.Kuracja działa wzmacniająco i regenerująco, sprawia, że włosy stają się
gęstsze, nawilżone i mocniejsze.Dzięki lekkiej formule produkt szybko się wchłania i nieobciąża włosów.Kosmetyk nie skleja i nie
przetłuszcza włosów oraz nie utrudnia ich późniejszego układania.Dermena Hair Care, posiada aplikator, który ułatwia precyzyjną
aplikację preparatu.Pierwsze efekty związane ze zmniejszeniem nadmiernego wypadania włosów obserwuje się w 3. tygodniu
codziennego stosowania kuracji w ampułkach.Substancje czynne: molekuła REGEN7, multikompleks aktywny H-VIT, arginina.Produkt
jako jedyny na rynku zawiera molekułę Regen7 - aktywną substancję pochodzenia witaminowego, wzmacniającą mieszek włosowy,
poprawiającą jego odżywienie i odrastanie włosów.Skład wzbogacono aktywnym multikompleksem H-VIT pochodzenia naturalnego,
który reguluje wydzielanie sebum i redukuje ryzyko uszkodzenia mieszków włosowych na drodze androgenowej. Działa dotleniająco,
wzmacniająco i regenerująco na skórę głowy i strukturę włosów.Sposób użyciaOtworzyć ampułkę, nałożyć na nią aplikator i nanieść
równomiernie zawartość ampułki na skórę głowy. Zwrócić szczególną uwagę na miejsca, gdzie najbardziej widoczna jest utrata
włosów.Następnie opuszkami palców delikatnie wmasować preparat okrężnymi ruchami w skórę głowy. Masaż pobudza dodatkowo
krążenie i ułatwia wchłanianie substancji aktywnych.Przeczesać włosy i układać jak zwykle.Nie spłukiwać.Najlepsze efekty osiąga się,
stosując codziennie jedną ampułkę kuracji Dermena przez okres min. 3 miesięcy.Preparat stosować rano lub wieczorem na włosy suche
lub wilgotne (po umyciu wybranym szamponem z linii Dermena).SkładAqua, Propylene Glycol, Alcohol, Isopropyl Alcohol, Glycyrrhiza
Glabra Rhizome/Root, Rose Extract, Cichorium Intybus Leaf Extract, Bertholletia Excelsa Seed Oil, Hydrolyzed Rhodophycea Extract,
Menthol, Biotin, Panthenol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Methyl Niacinamide Chloride, Arginine, Phenoxyethanol, Butylparaben,
Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA, Imidazolidinyl Urea, DMDM Hydantoin, Lactic Acid, Parfum, Hexyl
Cinnamal, Limonene, Linalool, Citral, Geraniol.
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