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SKRZYPOVITA PRO Serum przeciw wypadaniu włosów 125
ml
 

Cena: 30,95 PLN

Opis słownikowy

Producent ZDROVIT

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

SKRZYPOVITA PRO Serum przeciw wypadaniu włosów 125 ml

 

Właściwości

Rewitalizuje i odżywia włosy

Stymuluje wzrost nowych włosów tzw. baby hair

Zmniejsza wypadanie włosów

Łatwa i wygodna aplikacja

Lekka formuła nie przetłuszcza włosów

Linia została oparta o nowatorski system BAICAPIL™, czyli połączenie trzech synergicznie działających roślin: bajkaliny oraz kiełków soi i
pszenicy, których mechanizm działania aktywuje uśpione komórki macierzyste mieszka włosowego, chroniąc je przed starzeniem i
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przedwczesnym wypadaniem. Serum Skrzypovita PRO to silnie skoncentrowany preparat, oparty na mechanizmie BAICAPIL™, którego
działanie zostało wzbogacone składnikami aktywnymi - kombinacją naturalnych ekstraktów i wyciągów roślinnych (skrzyp polny,
pokrzywa, arnika, korzeń łopianu, rukiew wodna, nagietek, nasturcja, bluszcz, skórka cytryny, rumianek, pączki sosny, rozmaryn, jasnota
biała, szałwia, kiwi, ogorek, wyciąg z liści i kory brzozy) oraz kompleksem witamin z grupy B, które zapobiegają wypadaniu włosów i
przerzedzaniu, a także przyspieszają ich odrost.

BAICAPIL™ to innowacyjny mechanizm działania:

zwiększenie metabolizmu glukozy i produkcji ATP (tlen dostarczany do komórek włosa) - bardziej aktywne i żywotne mieszki włosowe;

aktywacja komórek macierzystych - inicjacja nowej fazy anagenowej (wzrostu włosa), stymulacja wzrostu włosa i większa objętość;

chroni mitochondrialne DNA przed stresem oksydacyjnym - bardziej aktywne i zdrowe komórki, wydłużona faza anagenowa, redukcja
utraty włosów oraz gęstsze i grubsze włosy;

chroni komórki mieszka włosowego przed przedwczesnym starzeniem - wydłużenie fazy anagenowej.

 

Wskazania

Skrzypovita PRO to profesjonalna linia produktów stworzona z myślą o osobach zmagających się z nadmierną utratą włosów, które
chcą pobudzić wzrost nowych włosów - mocnych, gęstych i silnie zakotwiczonych w skórze głowy.

 

Skład

Aqua, Alcohol Denat., Propylene Glycol, Propanediol, Arginine, Lactic Acid, Glycine Soja Germ Extract, Triticum Vulgare Germ Extract,
Scutellaria Baicalensis Root Extract, Glycerin, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Arnica Montana
Flower Extract, Lamium Album Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, Pinus Sylvestris Bud Extract, Nasturtium Officinale Extract,
Arctium Majus Root Extract, Citrus Limon Peel Extract, Hedera Helix Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Tropaeolum Majus
Flower Extract, Urtica Dioica Leaf Extract, Betula Alba Leaf Extract, Equisetum Arvense Extract, Actinidia Chinensis Fruit Extract,
Cucumis Sativus Fruit Extract, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Biotin, Glycoproteins, Ethoxydiglycol, Tocopheryl Acetate, Pyridoxine
HCI, Panthenol, Zinc Chloride, Acetyl Cysteine, Glutamine, Methionine, Saccharomyces Lysate, Phenoxyethanol, Ethylhexylalycerin.
Tetrasodium EDTA, Sodium Lactate

 

Zalecane spożycie

Produkt przeznaczony do aplikacji bezpośrednio na skórę głowy. Po umyciu i osuszeniu głowy ręcznikiem, nanieś niewielką ilość płynu
na skórę i głowy, w odstępach 2-4 cm. Następnie delikatnie wmasuj preparat w skórę głowy przez 3 minuty. Pozostaw do całkowitego
wchłonięcia lub wysusz włosy suszarką. Preparatu nie należy spłukiwać. Stosuj serum codziennie lub po każdym myciu głowy.

Najlepsze efekty osiągniesz stosując serum w połączeniu ze SKRZYPOVITĄ PRO SZAMPON PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW z tej
samej linii oraz wspomagając kurację suplementem diety SKRZYPOVITA1X DZIENNIE w tabletkach.

 

Ważne

Uwagi

Przebadany dermatologicznie.
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