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HAIRGEN Szampon na nadmierne wypadanie włosów 200 ml
 

Cena: 67,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent DERMAPROFIL SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaHAIRGEN Szampon na nadmierne wypadanie włosów 200 mlDERMATOLOGICZNE PODEJŚCIE DO PROBLEMU WYPADANIA
WŁOSÓWhamuje wypadanie włosów + pobudza wzrost nowychHairgen Szampon to unikalny preparat hamujący wypadanie włosów i
pobudzający wzrost nowych, przeznaczony dla kobiet i mężczyzn.TESTOWANY DERMATOLOGICZNIEZastosowanie: przeciwdziałanie
wypadaniu włosów przerzedzenie włosów nadmierne wypadanie włosów łysienie rozlane łysienie androgenowePREPARAT BEZPIECZNY
W POŁĄCZENIU Z PREPARATAMI NA BAZIE MINOXIDILUDziałanieDziałanie: hamuje wypadanie włosów pobudza i przyspiesza wzrost
nowych włosów zwiększa odporność skóry głowy i włosów stymuluje mikrokrążenie skóry głowy poprawia objętość włosów delikatnie
oczyszcza, odżywia i wzmacnia skórę głowy oraz włosy działa ochronnie nie obciąża włosów przygotowuje skórę głowy i włosy do
kolejnych zabiegów, np. Hairgen SprayWłaściwości: gęsta konsystencja, zapewniająca dużą wydajność ma przyjemny zapach i
pozostawia przyjemne uczucie świeżości nie wypłukuje koloru z włosów farbowanychSposób użyciaHairgen Szampon zalecany jest do
codziennego stosowania. Niewielką ilość szamponu nanieś na mokre włosy i skórę głowy, wykonując delikatny masaż. Pozostaw przez
2-5 min., a następnie spłucz. 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 mężczyzn WYRÓB MEDYCZNYNajlepsze efekty osiąga się, stosując: Hairgen Szampon + Hairgen Spray.Pierwsze rezultaty
widoczne są po 4-6 tygodniach regularnego stosowania.SkładNajbogatszy skład:Tlenek diaminopirymidyny (kopexil), biotyna, wit. B3,
palma sabałowa, miłorząb japoński, kolagen, kwas glikolowyINCI: AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, ACRYLATES
COPOLYMER, SODIUM LAUROAMPHOACETATE, SERENOA SERRULATA FRUIT EXTRACT, POLYSORBATE 20, SOLUBLE COLLAGEN,
NIACINAMIDE, BIOTIN, PANTHENOL, PIROCTONE OLAMINE, GLYCOLIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM (FRAGRANCE), GUAR
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, DIAMINOPYRIMIDINE OXIDE, BUTYLENE GLYCOL, ALLANTOIN, DISODIUM EDTA,
GOSSYPIUM HERBACEUM EXTRACT (COTTON SEED EXTRACT), GLYCERIN, , GINKO BILOBA EXTRACT, HEXYL CINNAMALDEHYDE,
CITRONELLOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, CINNAMAL, AMYL CINNAMAL, COUMARIN, BENZYL BENZOATE, EUGENOL, GERANIOL,
LINALOOL, BENZYL SALICYLATEHYDROXYCITRONELLAL
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