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VLOSTIC SET (VLOSTIC LIGHT 100 ml + VLOSTIC PRO 50
ml)
 

Cena: 46,95 PLN

Opis słownikowy

Producent LEFROSCH

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

VLOSTIC SET (VLOSTIC LIGHT 100 ml + VLOSTIC PRO 50ml)

Vitalizer do włosów i skóry głowy

Zestaw zawierający Vlostic Light (Vitalizer na dzień do włosów i skóry głowy) oraz Vlostic Pro  (Vitalizaer na noc do włosów i skóry
głowy) to połączenie zaawansowanej technologii i tradycji stosowania ekstraktów roślinnych  dla zdrowia i gęstości Twoich włosów,
który w kompleksowy sposób przeciwdziałają wypadaniu włosów oraz odbudowują ich strukturę.

 

Działanie  

VLOSTIC LIGHT to lekki tonik na dzień do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Dzięki optymalnemu składowi hamuje wypadanie włosów,
wzmacnia ich strukturę. Nowoczesna formuła nie obciąża włosów, nadaje im gładkość i połysk oraz ułatwia ich rozczesywanie.

VLOSTIC PRO to lekki olej na noc do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Dzięki zastosowaniu lekkich frakcji olejowych ekstraktów
roślinnych w połączeniu z nowoczesnymi nośnikami substancji odżywczych w głąb włosa skutecznie wzmacnia i odżywia ich strukturę i
hamuje ich wypadnie. Preparat ten nie obciąża włosów, nadaje im gładkość i połysk, jest niezwykle komfortowy w zastosowaniu – nie
powoduje nadmiernego przetłuszczenia, łatwo zmywalny wodą z dodatkiem szamponu.

 

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/vlostic-set-vlostic-light-100-ml-vlostic-pro-50-ml.html
https://aptekazawiszy.pl/vlostic-set-vlostic-light-100-ml-vlostic-pro-50-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Przeciwwskazania

Ciąża, okres karmienia piersią. Wiek poniżej 12 roku życia. Nie stosować na uszkodzoną bądź podrażnioną skórę. Nie stosować u osób, u
których wystąpiły objawy uczulenia lub nadmiernej wrażliwości na którykolwiek ze składników preparatów. Nie stosować poza skórę
głowy.

 

Działania niepożądane

Świąd, rumień, obrzęk skóry i tkanki podskórnej. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z objawów preparat należy zmyć wodą z
dodatkiem szamponu lub mydła i skontaktować się z lekarzem.

 

Zalecenia i środki ostrożności

Tylko do użytku zewnętrznego. W razie przypadkowego połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, tj. od 15°C do 25°C. Nie
stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Pacjenci będący w trakcie terapii onkologicznej lub po jej zakończeniu powinni bezwzględnie skonsultować stosowanie preparatu
VLOSTIC z lekarzem prowadzącym.

 

Sposób użycia  

Vlostic Light na dzień – nanieść równomiernie płyn na włosy i  skórę głowy, delikatnie wmasować. Włosy można natychmiast rozczesać
i ułożyć. Stosować na czystą skórę i włosy jeden płyn jeden raz dziennie.

Vlostic Pro na noc – nanieść równomiernie płyn na włosy i skórę głowy, delikatnie wmasować. Rano włosy dokładnie umyć . Stosować
jeden raz dziennie.

Najlepsze efekty zostają osiągnięte stosując równocześnie Vlostic Light rano i Vlostic Pro na noc. Produkty należy stosować do 3
miesięcy. Po tym okresie zalecamy zrobić miesięczną przerwę.
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