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Seboradin Fitocell serum x 15 amp a 6 g
 

Cena: 90,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 amp x 6 g

Postać Ampułki

Producent LARA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Seboradin Fitocell w postaci serum w ampułkach z komórkami macierzystymi jest produktem, który może być stosowany
przy każdym typie włosów. W jego składzie znajdują się roślinne komórki macierzyste PhytoCellTecTM Malus Domestica, które
przyczyniają się do intensywnego stymulowania odrostu włosów.

Na co jest Seboradin Fitocell? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest problem włosów osłabionych i cienkich, które mają
tendencję do wypadania. Serum Seboradin Fitocell można stosować również przy włosach przerzedzonych, poza tym znajdzie
zastosowanie w przypadku włosów, które potrzebują wzmocnienia i odżywienia. Zawarte w kosmetyku roślinne komórki macierzyste
intensywnie stymulują włosy do odrastania. Dzięki zawartości witaminy B3, witaminy B6 oraz biotyny w składzie kosmetyku, Seboradin
Fitocell ma również korzystny wpływ na kondycję włosów, wzmacniając je oraz przyczyniając się do zahamowania ich nasilonego
wypadania. Formuła kosmetyku Seboradin Fitocell w postaci serum w ampułkach zawiera również ekstrakt z cykorii, który jest pomocny
w przypadku pielęgnacji włosów ze skłonnością do wypadania androgenowego.

W opakowaniu znajduje się 15 ampułek każda po 6 g serum Seboradin Fitocell. W skład produktu wchodzi wysoka zawartość ekstraktu
z roślinnych komórek macierzystych PhytoCellTecTM Malus Domestica, a także witaminy z grupy B (wit. B3 i B6), biotyna oraz ekstrakt z
cykorii. Formułę kosmetyku uzupełniają składniki pomocnicze, których pełną listę można znaleźć na opakowaniu produktu.

Jak stosować serum w ampułkach z komórkami macierzystymi Seboradin Fitocell? Zalecane jest stosowanie ampułek Seboradin
Fitocell każdego dnia. Serum z komórkami macierzystymi najlepiej stosować w godzinach wieczornych. Aby prawidłowo wykorzystać
kosmetyk, zawartość 1 ampułki należy dokładnie rozprowadzić na skórze głowy, a następnie masować ją przez około 2–3 minuty. 
Serum nie powinno być spłukiwane. Masaż skóry głowy przyczyni się do jej lepszego ukrwienia, dzięki czemu substancje aktywne będą
mogły skuteczniej przenikać w miejsce docelowe swojego działania, odżywiając i wzmacniając mieszki włosowe oraz cebulki włosów.

W związku z zawartością dużej ilości składników aktywnych pochodzenia naturalnego po zastosowaniu kosmetyku na skórę głowy
może pojawić się efekt usztywnienia włosów oraz ich obciążenia. Nie jest to jednak objaw negatywny, który miałby rzutować na
efektywność prowadzonej kuracji. W godzinach porannych powinno się umyć włosy szamponem z tej samej serii, a następnie normalnie
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ułożyć fryzurę. Kurację powinno się prowadzić minimum przez 3 miesiące.

Regularne stosowanie serum w ampułkach z komórkami macierzystymi Seboradin Fitocell może sprawić, że kondycja włosów i ich
wygląd ulegną polepszeniu. W konsekwencji włosy mogą stać się silniejsze i wyglądać zdrowiej, poza tym mogą zyskać większą
odporność na uszkodzenia. Dodatkowo po regularnym stosowaniu serum w ampułkach Seboradin Fitocell włosy mogą stać się gęstsze
i pełne blasku, a przy tym będą się lepiej rozczesywać. Kosmetyk może przyczynić się również do zmniejszenia problemu z wypadaniem
włosów.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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