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2 x SEBORADIN FITOCELL serum stymulujące odrost
włosów 15 tubek po 6 g + SHAKER
 

Cena: 144,00 PLN

Opis słownikowy

Producent INTER FRAGRANCES POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaSEBORADIN FITOCELL serum stymulujące odrost włosów 15 tubek po 6 gWłosy słabe, cienkie, skłonne do wypadania i
przerzedzone, włosy potrzebujące wzmocnienia i odżywienia. Do każdego rodzaju włosów.DziałanieSerum nowej generacji o wysokiej
zawartości ekstraktu z roślinnych komórek macierzystych PhytoCellTecTM Malus Domestica, które intensywnie stymulują odrost
włosów. Dodatek witamin z grupy B (B3, B6) oraz biotyny sprawia, że produkt wzmacnia włosy i pozytywnie wpływa na zahamowanie
procesu wzmożonego wypadania. Zawarty w serum ekstrakt z cykorii polecany jest przy pielęgnacji włosów skłonnych do wypadania na
tle androgenowym. Przy regularnym stosowaniu pełnej kuracji włosy stają się silne, gęste, mocne, pełne blasku, zyskują zdrowy wygląd,
są bardziej odporne na uszkodzenia, łatwiej się rozczesują, a wypadanie włosów wyraźnie się zmniejsza.Sposób użyciaZaleca się
stosowanie codziennie wieczorem. Zawartość 1 całej tubki nanieść na skórę głowy, delikatnie wmasować przez 2-3 min. Nie spłukiwać!
Masaż skóry głowy poprawi ukrwienie oraz sprawi, że substancje aktywne odżywią, wzmocnią mieszki i cebulki włosów. Ze względu na
dużą ilość naturalnych składników aktywnych może pojawić się efekt obciążenia i usztywnienia włosów. Nie wpływa to negatywnie na
skuteczność kuracji. Zaleca się umycie włosów szamponem Seboradin FitoCell rano i ułożenie fryzury jak zwykle. W celu uzyskania
najlepszych efektów należy stosować zawartość 1 tubki codziennie przez okres minimum 3 miesięcy.SkładRoślinne komórki
macierzyste, witaminy z grupy B (B3, B6) oraz biotyna, ekstrakt z cykoriiPOJEMNOŚĆ: 90 g (15 x 6 g)UWAGA!Marka Seboradin
nieustannie rozwija się i zmienia na lepsze. W trosce o środowisko i zgodnie z trendem EKO zmieniliśmy opakowania naszych ampułek
oraz serum. Przedstawiamy nowy, funkcjonalny kartonik premium, przeznaczony do recyclingu, bez plastikowego okienka.Nowe
opakowanie, ten sam produkt i ta sama wysoka jakość.
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