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PHARMACERIS H-STIMUPURIN specjalistyczny szampon
stymulujący zagęszczenie i wzrost włosów 250 ml
 

Cena: 40,90 PLN

Opis słownikowy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

PHARMACERIS H-STIMUPURIN specjalistyczny szampon stymulujący zagęszczenie i wzrost włosów 250 ml

 

Wskazania

Szampon opracowany specjalnie dla kobiet i mężczyzn z problemem nasilonego okresowego i przedwczesnego wypadania włosów.
Pomaga walczyć z łysieniem o podłożu genetyczno-hormonalnym (łysienie androgenowe) oraz spowodowanym czynnikami
środowiskowymi. Skutecznie zapobiega utracie włosów wynikającej z długotrwałego przyjmowania leków, stresu, przemęczenia,
osłabienia organizmu (diety) oraz po ciąży. Bezpieczny dla wrażliwej skóry głowy.

 

Działanie

Pierwsze na rynku unikalne połączenie dwóch składników Naturalnego Czynnika Wzrostu FGF oraz kofeiny (aktywne zgłoszenie
patentowe), stanowi skuteczne i naukowo udowodnione działanie, hamujące proces wypadania włosów i jednocześnie stymulujące ich
odrastanie. Składniki kompleksu działają na poziomie komórkowym aktywując geny odpowiedzialne za proces budowy nowego włosa.
Pobudzają jednocześnie aktywność życiową istniejących mieszków włosowych, przyspieszając naturalny wzrost włosów i wydłużając
ich cykl życia (fazę anagenu). Kofeina zapobiega uwarunkowanemu genetycznie łysieniu, neutralizując negatywny wpływ hormonów

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/pharmaceris-h-stimupurin-specjalistyczny-szampon-stymulujacy-zageszczenie-i-wzrost-wlosow-250-ml.html
https://aptekazawiszy.pl/pharmaceris-h-stimupurin-specjalistyczny-szampon-stymulujacy-zageszczenie-i-wzrost-wlosow-250-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

(androgenów, DHT) odpowiedzialnych za degradację włosów i przedwczesne wypadanie. Starannie dobrane składniki kondycjonujące:
niacynamid (wit. PP), D-Pantenol oraz biotyna działają łagodząco przywracając fizjologiczną równowagę skóry głowy. Szampon
delikatnie i skutecznie oczyszcza włosy i skórę głowy. Wygładza strukturę włosa, wzmacnia i przywraca ich naturalną gęstość. Posiada
pH neutralne dla skóry.

 

Sposób użycia

Szampon stosować każdorazowo w codziennym zabiegu mycia włosów, min. 3 razy w tygodniu. Nanieść szampon na wilgotne włosy i
skórę głowy. Delikatnie masować przez 2-3 minuty, a następnie spłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami przemyć wodą. Szampon
może być używany w sposób ciągły. W celu zwiększenia efektywności działania stosować łącznie z odżywką Pharmaceris H-
STIMULINUM.

 

Skład

Składniki aktywne: Kompleks naturalny czynnik wzrostu FGF & kofeina, Biotyna, Niacynamid, D-pantenol
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