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SEBORADIN FORTE Ampułki p/wypad.wł.14amp.
 

Cena: 47,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

  

WSKAZANIA:

Włosy przewlekle wypadające. Przerzedzenie włosów, zakola. Pielęgnacja włosów i skóry głowy w przypadku łysienia androgenowego.
Dla kobiet i mężczyzn.

DZIAŁANIE I EFEKT:

Pielęgnuje włosy przewlekle wypadające. Wit. z gr. B zapobiegają wypadaniu i przerzedzaniu się włosów. Ekstrakty z papryki oraz z
drzewa cytrusowego poprawiają mikrokrążenie w skórze głowy wzmacniając cebulki, przyspieszają odrost włosów. Ekstrakt z chmielu
hamuje enzym 5-α reduktazę-odpowiedzialny za łysienie androgenowe. Ekstrakt z żeń-szenia stymuluje odrost włosów, odżywia cebulki,
dotlenia skórę głowy i włosy. Wit. H zwiększa zakotwiczenie włosów w cebulce. Wyciąg z drzewa oliwnego działa antystarzeniowo na
mieszki włosowe przedłużając ich zdolność produkcji nowych włosów. Odstawienie kuracji w ampułkach i niepodtrzymywanie efektów
jej działania lotionem może spowodować powrót problemu wypadania i przerzedzania się włosów. Włosy są mocniejsze, bardziej gęste i
zdrowsze. W celu uzyskania najlepszych efektów należy stosować 1 ampułkę codziennie przez min. 3 miesiące. Po tym okresie w celach
profilaktyki włosów skłonnych do wypadania i przerzedzania się należy stosować lotion Seboradin Przeciw Wypadaniu Włosów.

SPOSÓB UŻYCIA:

Zawartość 1 ampułki nanieść na skórę głowy, wmasować przez ok. 2 min. 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. Nie obciąża i nie skleja
włosów.

W celu uzyskania najlepszych efektów należy stosować 1 ampułkę codziennie przez okres min. 3 miesięcy. Zaleca się stosowanie z
odpowiednio dobranymi preparatami SEBORADIN. Po aplikacji preparatu umyć dłonie. Należy zachować szczególną ostrożność w
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stanach zapalnych skóry głowy (np. zadrapania naskórka)

Pojemność: 14 ampułek x 5,5 ml
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