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HAIRGEN Spray na nadmierne wypadanie włosów 125 ml
 

Cena: 89,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 ml

Postać -

Producent DERMAPROFIL SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościHAIRGEN Spray na nadmierne wypadanie włosów 125 mlDERMATOLOGICZNE PODEJŚCIE DO PROBLEMU WYPADANIA
WŁOSÓWHairgen Spray to unikalny preparat hamujący wypadanie włosów i pobudzający wzrost nowych, przeznaczony dla kobiet i
mężczyzn.PRODUKT BEZPIECZNY W POŁĄCZENIU Z PREPARATAMI NA BAZIE MINOXIDILUHairgen Spray to unikalny preparat
hamujący wypadanie włosów i pobudzający wzrost nowych, przeznaczony dla kobiet i mężczyzn dotkniętych nadmiernym wypadaniem
włosów.TESTOWANY DERMATOLOGICZNIEZastosowanie: łysienie rozlane łysienie androgenowe nadmierne wypadanie włosów
przerzedzenie włosów przeciwdziałanie wypadaniu włosówPREPARAT BEZPIECZNY W POŁĄCZENIU Z PREPARATAMI NA BAZIE
MINOXIDILUDziałanie: redukuje wypadanie włosów stymuluje i przyspiesza wzrost nowych włosów zwiększa odporność skóry głowy i
włosów pobudza mikrokrążenie skóry głowy poprawia objętość włosów działa ochronnie odżywia włosy doskonale uzupełnia i przedłuża
efekt działania Szamponu HairgenWłaściwości: wyjątkowo wydajna formuła bez spłukiwania dobrze się wchłania nie obciąża włosów i
ich nie przetłuszcza ma przyjemny zapachWYRÓB MEDYCZNYNajlepsze efekty osiąga się, stosując: Hairgen Szampon + Hairgen
Spray.Pierwsze rezultaty widoczne są po 4-6 tygodniach regularnego stosowania.Zalecane spożycieHairgen Spray zalecany jest do
miejscowego stosowania (na miejsca dotknięte łysieniem), na suchą skórę głowy i włosy. Stosuj do 6 porcji, 1-2 razy dziennie, przez 3
miesiące (dla osiągnięcia maksymalnego efektu, kontynuuj terapię przez kolejne 3 miesiące). Preparatu nie należy spłukiwać przez 2-3
godziny. składniki o udowodnionym działaniu testowany dermatologicznie przeznaczony do częstego stosowania nie wywołuje efektów
ubocznych bardzo dobra tolerancja, może być stosowany podczas leczenia farmakologicznego zarówno dla kobiet, jak i
mężczyznSkładnikiNajbogatszy skład:Melatonina, tlenek diaminopirymidyny (kopexil), wit. B3, palma sabałowa, miłorząb japoński,
proteiny mleka, aminokwasyProducentDermaProfil® Sp. z o.o.Oddział Wilanów:ul. Sarmacka 7F/1802-972 Warszawatel: + 48 22
870-06-06
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