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KOSMETYKI DLA CHMIELOWA WŁOSOMYJKA Szampon do
włosów wypadających dla MĘŻCZYZN 200 g
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Producent KOSMETYKI DLA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaKOSMETYKI DLA CHMIELOWA WŁOSOMYJKA Szampon do włosów wypadających dla MĘŻCZYZN 200 gCzysta woda
zawarta w kosmetyku nie ma żadnych właściwości pielęgnacyjnych na skórę. W szamponach tej wody może być nawet 80%. Dlatego
my w naszym szamponie zamiast wody użyliśmy świeżo przygotowanego naparu z ziół z całą gamą substancji aktywnych, które
zapobiegają wypadaniu włosów i zwiększają ilość młodych, nowych włosów „baby hair”.Działanieoczyszcza skórę głowy i włosy,odżywia
włosy,nawilża skórę głowy,wzmacnia cebulki włosów,aktywizuje wzrost włosów, tzw. „baby hair”,ogranicza wypadanie włosów.Włosy:
dla mężczyzn do każdego rodzaju włosów i skóry głowy ze skłonnością do nadmiernego wypadania włosów, włosy słabe, cienkie,
przerzedzone.Sposób użyciaNałóż szampon na dłonie, następnie rozprowadź i wmasuj w skórę głowy przez ok. 2 minuty. Dokładnie
spłucz letnią wodą. Można czynność powtórzyć. Szampon pieni się, ale bardzo delikatnie, gdyż nie zawiera chemicznych związków
odpowiedzialnych za powstawanie piany! Szampon może być stosowany codziennie.Dla uzyskania lepszych efektów należy zastosować
program 3 kroków:Przed myciem zastosować chilli ZIOŁOWCIERKĘ do włosów wypadających dla mężczyzn.Umyć skórę głowy i włosy
chmielową WŁOSOMYJKĄ szamponem do włosów wypadających dla mężczyzn.Po myciu zastosować chmielowy
ZIOŁOOCET.SkładChmiel – typowo męska roślinka. W medycynie ludowej odwar z szyszek chmielu stosowny był do nacierania skóry
głowy przeciw łupieżowi, łysieniu androgenowym i przy wypadaniu włosów. Działa on również przeciwłojotokowo, a to właśnie – łojotok
jest jedną z przyczyn wypadania włosów. Ekstrakt z tej rośliny łagodzi również podrażnienia, zaczerwienienia, łuszczenie i swędzenie.
Odżywia cebulki włosów. Nadaje włosom puszystości i połysku.Kozieradka – to legendarne zioło na porost włosów, o którym na pewno
słyszał każdy włosomaniak! Jest doskonałym remedium w walce z wypadaniem włosów. To źródło selenu, żelaza oraz krzemu, a także
magnezu i potasu. Kozieradka jest bogata w fosfolipidy, które przyspieszają regenerację i sprawiają, że nowe komórki są mocniejsze i
wytrzymalsze.Zastosowanie kozieradki pozytywnie wpływa na odżywienie włosów i ich objętość, ogranicza też nadmierne
przetłuszczanie, wypadanie włosów. Redukuje świąd i łuszczenie skóry głowy, a po regularnym stosowaniu można zauważyć
zwiększoną ilość nowych włosów, tzw. baby hair i przyspieszony porost.Mydlnica lekarska – stosowano już w średniowieczu do mycia,
stąd też jej nazwa łacińska sapo-mydło. Kiedyś prano delikatne tkaniny z jedwabiu, dziś zastosowaliśmy ją w szamponie, który nadaje
włosom połysk i lekkość. Nie podrażnia, nie uczula, ale i nie pieni się.Tatarak zwyczajny – nie tylko nadaje włosom puszystości i połysku,
ale wzmacnia cebulki włosowe. Ma działanie przeciwzapalne, ściągające i bakteriobójcze. Polecana w przypadku łupieżu, łojotokowego
zapalenia skóry.Poziewnik – to źródło łatwo przyswajalnej krzemionki. Najbardziej popularnym źródłem związków krzemu jest skrzyp,
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ale on lubi w sobie kumulować związki aluminium w związku z czym my go omijamy.Ludowa wiedza związana z mocą ziół została
uzupełniona wynikami najnowszych badań naukowych. W związku z czym szampon został wzbogacony o Cysteinę (INCI: Cysteine)
która jest podstawowym budulcem włosów. Dzięki niej włosy są mocne i zdrowe oraz odpowiednio odżywione i użyta w recepturze
Biotyna (INCI Biotin) – stymuluje produkcję keratyny. Jej niedobór powoduje łojotokowe zapalenie skóry i wypadanie włosów.Składniki
INCI: Infusion of Saponaria Officinalis Root, Acorus Calamus Rhizome, Humulus Lupulus, Galeopsis Tetrahit , Trigonella Foenum-
Graecum Seed, Decyl Glucoside, Glycerin, Sodium Cocoyl Isethionate, Ricinus Communis Seed Oil, Capsicum Frutescens Fruit, Acorus
Calamus Rhizome, Helianthus Annus Seed Oil, Cysteine, Biotin, Eugenia Caryophyllus Bud Oil, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Benzoic
Acid, Dehydroacetic Acid, Eugenol*.*składnik olejku eterycznego
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