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SEBORADIN MEN FORTE 14 ampułek po 5,5 ml
 

Cena: 40,99 PLN

Opis słownikowy

Producent LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaSEBORADIN MEN FORTE 14 ampułek po 5,5 mlDla mężczyzn w przypadkach przedwczesnego wypadania i przerzedzania się
włosów, przeciw powstawaniu zakoli, na pierwsze objawy łysienia.DziałanieZapewniają włosom zdrowy wygląd.Wzmacniają je oraz
sprawiają, że są bardziej gęste.Włosy stają się odporne na wypadanie.Kosmetyk nie obciąża i nie skleja włosów.Kofeina - stymuluje
włosy do odrostu, wzmacnia je oraz sprawia, że stają się silne i zdrowe.Ekstrakt z kory drzewa Muira Puama oraz chmiel - hamują enzym
5-alfa reduktazę, który odpowiedzialny jest za łysienie androgenowe (męskie).Ekstrakt z guarany - odżywia włosy oraz poprawia
zakotwiczenie włosów w cebulce, dzięki czemu włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie.Wyciąg z kiełków zielonego
groszku - pobudza odrost włosów dzięki dużej zawartości substancji odżywczych.Sposób użyciaZawartość 1 ampułki, Seboradin Men
nanieść na skórę głowy i wmasować przez ok. 2 min.Nanieść szczególnie w miejsca dotknięte problemem – zakola, szczyt głowy. - Nie
spłukiwać!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 wypadania i przerzedzania się włosów oraz dla podtrzymania efektu stosować lotionu
Seboradin Men.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, Maltooligosyl Glucoside, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Caffeine,
Maltodextrin, Urea, Xanthan Gum, Hydroxycelulose, Humulus Lupulus Cone Extract, Pisum Sativum Sprout Extract, Butylene Glycol,
Paullinia cupana Seed Extract, Ptychopetalum Olacoides Bark Extract, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Diethyl
Phthalate, DMDM-Hydantoin, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Parfum, Citric Acid, D-
Limonene, Lyral.
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