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SEBORADIN FORTE Ampułki przeciw przewlekłemu
wypadaniu włosów 14 sztuk
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Producent INTER FRAGRANCES POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaSEBORADIN FORTE Ampułki przeciw przewlekłemu wypadaniu włosów 14 sztukZapewniają dogłębną pielęgnacje włosów
przewlekle wypadających.Sprawiają, że włosy stają się bardziej gęste, mocne i zdrowe.Nie obciążają i nie sklejają
włosów.DziałanieWitaminy z grupy B - ograniczają wypadanie i przerzedzanie się włosów.Ekstrakty z papryki oraz z drzewa
cytrusowego - poprawiają mikrokrążenie skóry głowy, wzmacniają cebulki oraz przyspieszają wzrost włosów.Witamina H - zwiększa
zakotwiczenie włosów w cebulce.Ekstrakt z chmielu - hamuje enzym 5-α reduktazę, który jest odpowiedzialny za łysienie
androgenowe.Ekstrakt z żeń-szenia - dotlenia skórę głowy i włosy, odżywia cebulki oraz stymuluje odrost włosów.Wyciąg z drzewa
oliwnego - działa przeciwstarzeniowo na mieszki włosowe przedłużając ich zdolność produkcji nowych włosów.Sposób
użyciaZawartość 1 ampułki, Seboradin Forte nanieść na skórę głowy i wmasować przez ok. 2 min. Nie spłukiwać! Po aplikacji preparatu
umyć dłonie.Masaż skóry głowy poprawi ukrwienie oraz sprawi, że substancje aktywne odżywią, wzmocnią mieszki i cebulki
włosów.Zaleca się stosowanie codziennie rano lub wieczorem (niezależnie od częstotliwości mycia włosów) na suche lub umyte i
wysuszone ręcznikiem włosy.W celu uzyskania najlepszych efektów należy stosować 1 ampułkę codziennie przez okres min. 3
miesięcy.Po tym okresie w celach profilaktyki włosów skłonnych do wypadania i przerzedzania się należy stosować lotion Seboradin
Przeciw Wypadaniu Włosów.Odstawienie kuracji w ampułkach i niepodtrzymywanie efektów jej działania lotionem może spowodować
powrót problemu wypadania i przerzedzania się włosów.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.Życzymy zadowolenia i satysfakcji ze stosowania produktów marki Seboradin.SkładAqua, Alcohol denat., Propylene Glycol, PEG-60
Hydrogenated Castor Oil, Panax Ginseng Root Extract, Capsicum Frutescens Fruit Extract, Humulus Lupulus Cone Extract, Butylene Glycol,
PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Apigenin, Oleanolic Acid, Biotinyl Tripeptide-1, Niacinamide, Pyridoxine HCl, Parfum, Citric
Acid, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene, Geraniol, Citral, Phenoxyethanol, Methylparaben, Buthylparaben, Ethylparaben, Propylparaben
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