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RADICAL MED Koncentrat przeciw wypadaniu włosów 100
ml IDEEPHARM
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Producent IDEEPHARM

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaRADICAL MED Koncentrat przeciw wypadaniu włosów 100 mlSpecjalistyczny preparat do włosów osłabionych i
wypadających. Oryginalna, specjalnie opracowana receptura, bogata w wyjątkowo silne składniki aktywne w wysokim stężeniu zapewnia
skuteczne i wielopoziomowe działanie, eliminując główne przyczyny wypadania włosów.rodzaj skóry: włosy osłabione, wypadające i
zniszczonedziałanie: hamuje wypadanie włosów i pobudza ich wzrostDziałanieodżywia i wzmacnia cebulki włosowe oraz poprawia ich
„zakotwiczenie” w skórze głowyzmniejsza wypadanie włosów i stymuluje ich wzrostdoskonale pielęgnuje włosy, poprawiając ich
kondycję i wyglądreguluje pracę gruczołów łojowych oraz poprawia mikrokrążenie i ukrwienie skóry głowysprawia, że włosy stają się
wyraźnie grubsze i mocniejsze, pełne witalności i blaskuPierwsze efekty – zahamowanie wypadania włosów oraz pobudzenie wzrostu
nowych włosów – widoczne już po czterech tygodniach regularnego stosowania.*Sposób użyciaZdjąć zatyczkę i rozpylić preparat u
nasady włosów, a następnie wmasować w skórę głowy. Nie spłukiwać. Stosować 2-3 razy w tygodniu, przez minimum 4 tygodnie, a
następnie dla podtrzymania efektu 1 raz na tydzień. W celu uzyskania optymalnych rezultatów zaleca się stosowanie pozostałych
produktów z serii Radical med przeciw wypadaniu włosów.SkładSkładniki aktywne:Pro-Hair Booster 4H – bogaty w peptyd witaminowy,
apigeninę i kwas oleanolowy poprawia zakotwiczenie włosów w skórze głowy, pobudza mikrocyrkulację, dostarczając składniki
odżywcze do włosów oraz hamuje aktywność enzymu 5-alfa-reduktazy, odpowiedzialnego za androgenalne łysienie;Stymulator wzrostu
włosa Trichogen® - bogate źródło argininy, witaminy PP i żeń-szenia, dostarcza witamin, minerałów i aminokwasów niezbędnych do
prawidłowego wzrostu i funkcjonowania włosów, przywracając im pożądaną grubość, gęstość i objętość;Ekstrakt ze skrzypu polnego -
źródło rozpuszczalnej krzemionki i cennych minerałów, poprawia dotlenienie komórek oraz wyraźnie wzmacnia włosy, zapobiegając ich
wypadaniu;Prowitamina B5 – działa wzmacniająco na włosy i zmniejsza ich wypadanie, głęboko odżywia cebulki oraz nawilża i
regeneruje włosy, zapewniając im zdrowy wygląd.
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