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RADICAL TRYCHOLOGICZNA Kuracja przyspieszająca
wzrost włosów FARMONA 70 ml (50 ml + 20 ml)
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Producent FARMONA KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaRADICAL TRYCHOLOGICZNA Kuracja przyspieszająca wzrost włosów FARMONA 70 ml (50 ml + 20 ml)Wewnątrz
opakowania znajdują się: RADICAL Trychologiczna pre-maska przyspieszająca wzrost włosów 50ml – do stosowania na skórę głowy i
włosy przed myciem RADICAL Trychologiczne serum przyspieszające wzrost włosów 20ml – do stosowania na skórę głowy po myciu
włosówDziałanieTrychologia to nauka, która zajmuje się usuwaniem problemów związanych ze skórą głowyi włosami, a także szeroko
rozumianą pielęgnacją, która ma na celu poprawę jakości skóry głowy oraz włosów.

Wykorzystując naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie stworzyliśmy nową, niezwykle skuteczną linię produktów trychologicznych,
które pozwolą Ci odzyskać zdrowe i piękne włosy.

Nasza Trychologiczna kuracja przyspieszająca wzrost włosówto prawdziwy przełom w pielęgnacji włosów rzadkich, cienkich, wolno
rosnących i osłabionych, z tendencją do wypadania.

Trychologiczna formuła o potrójnym działaniu wyraźnie wzmacnia włosy i skutecznie hamuje ich wypadanie oraz pobudza wzrost
nowych włosów.Dzięki dwóm etapom aplikacji zapewnia stopniowe uwalnianie składników aktywnych, by jeszcze skuteczniej wzmocnić
włosy oraz poprawić ich kondycję i wygląd.Silnie skoncentrowana, wegańska receptura zawiera aż 97% składników pochodzenia
naturalnego, zapewnia skuteczne i precyzyjne działanie, gwarantując w krótkim czasie pożądane rezultaty.Sposób użyciaKuracja składa
się z dwóch etapów:Krok 1. przed myciem włosów: nanieś na skórę głowy Trychologiczną pre-maskę przyspieszającą wzrost włosów i
wykonaj delikatny masaż. Odczekaj 5-10 minut, a następnie umyj głowę szamponem.Krok 2. po myciu: nanieś na skórę głowy niewielką
ilość Trychologicznego serum przyspieszającego wzrost włosów i delikatnie wmasuj w skórę. Pozostaw bez spłukiwania.SkładBIOTYNA
przeciwdziała przedwczesnemu wypadaniu włosów, przywraca im elastyczność oraz piękny, zdrowy wygląd. ARGININA I KOFEINA
zapewniają bardziej intensywny i szybszy wzrost włosów. EKSTRAKT ZE SKRZYPU I ŻEŃ-SZENIA skutecznie hamuje wypadanie i
przerzedzanie się włosów oraz sprawia, że stają się mocniejsze, wyraźnie grubsze i bardziej gęste.RADICAL to gwarancja pięknych,
zdrowych i mocnych włosów.
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