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REVITAX serum na porost włosów 100 ml
 

Cena: 50,95 PLN

Opis słownikowy

Producent IRIS COSMETIC

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

REVITAX serum na porost włosów 100 ml REVITAX Serum na porost włosów zawiera opatentowaną, innowacyjną formułę substancji
czynnych, które mają za zadanie zmniejszać przejściowe, dziedziczne czy też hormonalnie uwarunkowane wypadanie włosów , a
zarazem wspomagać porost włosów.

REVITAX Serum jako cel główny stawia sobie zahamowanie negatywnego, niszczącego wpływu hormonu DHT (dihydrotestosteron) na
cebulki włosów. Jeżeli w skórze głowy znajduje się wysoki poziom DHT, a dodatkowo występuje jeszcze nadwrażliwość na jego
obecność, następuje skrócenie fazy wzrostu włosa, a w końcowym tego efekcie łysienie. 

 

Wskazania 

REVITAX Serum uzupełnia codzienną pielęgnację włosów obciążonych ryzykiem przedwczesnego łysienia oraz nadmiernego wypadania
włosów.

 

Działanie 

Serum Revitax przeciwdziała postępującemu zanikowi jeszcze aktywnych cebulek włosów. Cebulki włosów po wypadnięciu włosa
wykazują jeszcze przez jakiś czas aktywność i mogą zostać przez stosowanie Revitax Serum ponownie pobudzone do pracy.
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Pożądane działanie Serum Revitax , czyli widoczny porost włosów jest zauważalny po ok. 4-6 tyg. regularnego stosowania. (Jeśli cebulki
włosów obumarły jest już niestety za późno) 

Revitax Serum dzięki opatentowanemu nośnikowi substancji w nim zawartych wnika głęboko w strukturę skóry głowy umożliwiając
pożądane oddziaływanie na cebulki włosów  aż do 24 godz. po zastosowaniu.

Zapobiega przedwczesnemu wypadaniu włosów i przyspiesza tempo ich wzrostu.            

Zwiększa aktywność cebulek włosów, a opatentowana kombinacja składników działa naprawczo w miejscach problemowych.

Dzięki regularnemu stosowaniu Szamponu Revitax i Serum Revitax cebulki włosów pozostają aktywne, fazy wzrostu włosów staja się
dłuższe niż genetycznie przewidziane.

Aby zoptymalizować działanie serum najlepiej stosować wieczorem. Działanie substancji aktywnej sięga do 24 godzin po użyciu i uderza
dokładnie w te części włosa, które wymagają intensywnego pobudzenia.

 

Sposób użycia 

Przy problemach ostrych należy codziennie, najlepiej wieczorem nanieść aplikatorem przedziałami na skórę głowy, a następnie lekko
wmasować. Nie spłukiwać. Pierwsze efekty pojawią się po około 6 tygodniach. Potem można stosować nadal jak dotychczas lub
zredukować do 2 - 3 razy na tydzień.

 

Skład 

Główne składniki zawarte w Systemie Revitax to:

Kofeina - wydłuża fazę wzrostu włosa, zwiększa ukrwienie w naczyniach krwionośnych.

Biotyna - wspiera syntezę keratyny.

Oktan witaminy E- jest przeciwutleniaczem, chroni przed zanikaniem keratyny.

Witamina E - podnosi ukrwienie, wzmacnia cebulki włosów.

D-Pantenol - zwiększa elastyczność i gęstość włosów.
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