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Alopel pianka do stymulacji wzrostu włosów 100 ml
 

Cena: 171,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Pianki

Producent CATALYSIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua. Alkohol Ekstrakt z kwiatu glikolu butylenowo-dekstran-acetylotetrapeptyd-3-trifluiowy pratense. Glikol glikol etylenowy-PPG (26)
-netenowy (26) PEG (40) uwodorniony olej rycynowy-apigenin-oleanolowy kwas-biotynoilowy tripeptyd-1. Kapsamidopropylobetaina.
Ekstrakt z liści Rosemarinus officinalis. Wyciąg z liści Salvia officinalis. Wyciąg z liści ditika Urtica. Wyciąg z kwiatu Chamomilla recutita-
arnika montana-Lamium. Wyciąg z liści albumowych-ekstrakt z liści nasturcji z ekstraktu z arctium majus-cytrusowo-cytrynowy -
ekstrakt z liści helix-Hedera. Polyquaternium-11 Fenoksyetanol Etyloheksylogliceryna. Wyciąg z liści Camelia sinensis. Ekstrakt z sosny
pinus pinus. PEG-PPG-20/6 Dimetikon. D-Panthenol. Kamfora. Hialuronian sodu. Ekstrakt z korzenia Angustifolium Sophora -
Hydroksypropylocyklodekstryna. Biotyna

Charakterystyka

Alopel jest to profesjonalny produktem do przeciwdziałania wypadającym włosom spowodowanego łysieniem androgenowym i
łysieniem plackowatym.
Wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w aktywacji molekularnej, aby naturalnie energetyzować włosy i skórę głowy, jednocześnie
zmniejszając szkodliwy wpływ stresu oksydacyjnego generowanego w mieszku włosowym i skórze głowy.
Głównym czynnikiem utraty włosów jest dihydrotestosteron (DHT), męski hormon, który odgrywa kluczową rolę przy poroście
włosów.
Mieszki włosowe na koronie, czole i skroniach są szczególnie wrażliwe na DHT, co powoduje atrofię pęcherzyka, co zmniejsza
porost włosów.
Alopel jest produktem naturalnym bez skutków ubocznych i przeciwwskazań.
Wśród jego składników pochodzenia roślinnego są:
Arnika, rozmaryn, bluszcz i nasturcja - zapobiegają wypadaniu włosów
Rozmaryn, szałwia, sosna i białe pokrzywy: które wpływają na wydzielanie sebum (łój skórny) na skórze głowy
Rozmaryn, rumianek, szałwia, sosna, łopian, nagietek i białe pokrzywy: kontrolują łupież na skórze głowy.
Rewitalizuje i regeneruje skórę głowy.
Zmniejsza negatywne skutki stresu oksydacyjnego generowanego w mieszku włosowym.
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Pomaga zatrzymać wypadanie włosów i stymuluje zdrowy wzrost nowych włosów.

Stosowanie
Zawsze nakładaj na czystą skórę głowy. Stosuj 1 lub 2 razy dziennie przez skórę głowy. Masować przez 30 sekund, aż piana zostanie
wchłonięta. Nie myć ani nie płukać skóry głowy przez trzy godziny po nałożeniu produktu. Zaleca się jego stosowanie w nocy.

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