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RADICAL MED Zestaw do mezoterapii mikroigłowej
koncentrat + mezoroller 12 ampułek x 3 ml
Cena: 63,99 PLN
Opis słownikowy
Dawka

-

Opakowanie

12 amp.a 3ml (+roller)

Postać

płyn

Producent

INSTYTUT DERMOKOSMETYKÓW
IDEEPHARM SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
WskazaniaRADICAL MED Zestaw do mezoterapii mikroigłowej koncentrat + mezoroller 12 ampułek x 3 mlobszar: skóra głowyrodzaj
skóry: włosy bardzo rzadkie, cienkie i wolno rosnąceRADICAL MED MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWAWypadanie i przerzedzanie się
włosów, łysienie to bardzo częsty problem. Spowodowane może być stresem, nieodpowiednią dietą, przebytymi chorobami,
nieprawidłową pielęgnacją włosów, czy łysieniem androgenowym.Mezoterapia mikroigłowa to profesjonalny zabieg dla kobiet i
mężczyzn do łatwego zastosowania w domu. Poprzez mikronakłuwanie naskórka powstają setki mirkokanalików, którymi substancje
aktywne zawarte w koncentracie docierają bezpośrednio do cebulek włosa, dzięki czemu pobudzają je i stymulują porost nowych
włosów. Silnie skoncentrowana superformuła z biokompleksem TRICHOactive i PROCAPILTM w połaczeniu z mikronakłuwaniem
pozwala uzyskać w krótkim czasie szybszy wzrost włosa, zniwelować skutki łysienia oraz zahamować wypadanie i przerzedzanie się
włosów.Działaniepobudza wzrost nowych włosów, wyraźnie mocniejsze włosyEfekty:aktywizuje cebulki do intensywnej pracy, pobudza
wzrost nowych włosówodżywia i dotlenia cebulki włosa, wzmacnia ich zakotwiczenie w skórze głowyregeneruje i wzmacnia włosy,
skutecznie zmniejsza ich wypadanie i przerzedzanieprzedłuża cykl życia włosa, spowalniając ich starzeniewidocznie i szybko zagęszcza
fryzurępoprawia kondycję włosów, przywracając im gęstość i objętośćZauważalne rezultaty już po 1 kuracji. Wraz ze wzrostem liczby
zabiegów zwiększa się grubość i objętość włosów. Zalecana seria zabiegów co minimum 7 dni.Masaż mezorollerem polecany
szczególnie w przypadku nasilonego łysienia oraz włosów bardzo rzadkich, cienkich i wolno rosnących.*test in vivo na grupie kobiet i
mężczyznPRZECIWWSKAZANIA:egzema, łuszczyca, zaburzenia krzepliwości krwi, zaburzenia odporności, grzybica, otwarte rany,
keloidy, cukrzyca, zakażenia wirusowe, zakażenia bakteryjne, zakażenia grzybiczne, nadżerki, znamiona, zmiany nowotworowe skóry,
choroby nowotworowe, ciąża i karmienie piersią.Sposób użycia1. Mezoroller przed zastosowaniem należy dokładnie przemyć
spirytusem salicylowym.2. Oczyścić skórę głowy delikatnym szamponem i osuszyć. Polecamy zastosować szampon z linii Radical
med.3. Zabieg wykonujemy zaczynając od nasady i kierując się wzdłuż wzrostu włosów, by uniknąć splatania.4. Wałeczkować obszar
pożądanego wzrostu włosów ok. 10 razy tam i z powrotem. W przypadku długich włosów można rozdzielać je odsłaniając przedziałek
co znacznie ułatwi rolowanie skóry.5. Bezpośrednio po wykonaniu zabiegu rozprowadzić na skórze Aktywny koncentrat do mezoterapii
mikroigłowej zawarty w ampułce. WAŻNE! Duża zawartość substancji aktywnych może powodować wytrącanie się osadu. Przed
użyciem wstrząsnąć ampułkę. Nie spłukiwać.6. Po skończonym zabiegu mezoroller należy umyć pod bieżącą gorąca wodą, wysuszyć i
zdezynfekować. Urządzenie powinno być przechowywane w czystym opakowaniu.UWAGA:Nie udostępniać mezorollera innym osobom i
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przed każdym ponownym użyciem dokładnie zdezynfekować.Podczas zabiegu mikronakłuwania może pojawić się lekki obrzęk i
zaczerwienie, które utrzymuje się na skórze do 24 godzin.W tym czasie nie wolno korzystać z basenu, sauny oraz spożywać alkoholu,
modelować włosów kosmetykami ze środkami do stylizacji. Zabieg należy wykonywać na noc. Czas regeneracji skóry po zabiegu to
około 2 dni ( w zależności od rodzaju skóry). Podczas korzystania z zabiegu unikać opalania.Nie używać mezorollera na zainfekowaną
czy chorą skórę.SkładBiokompleks TRICHOactive – unikalny kompleks trychogeniczny kotwiczący włosy, wzmacnia macierz cebulki
włosa, przyspiesza odrastanie mocnych włosów, zmniejsza ich wypadanie i przerzedzanie, poprawia kondycję oraz wygląd włosów i
skóry głowy.PROCAPILTM – innowacyjny składnik wzmacnia zakotwiczenie włosów i wzmaga ich wzrost, spowalnia androgenowe
łysienie oraz wzmacnia krążenie krwi w przestrzeniach międzykomórkowych. Działa przeciwstarzeniowo na cebulki włosów.Kofeina –
stymuluje cebulki aktywując wzrost włosów, wzmacnia i poprawia ich kondycję.Aloes - koi i łagodzi podrażnienia, stymuluje komórki
skóry do szybszej regeneracji.
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