SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Ducray Creastim płyn przeciw wypadaniu włosów 2 x 30 ml
Cena: 134,45 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

2 x 30 ml

Postać

Aerozole

Producent

PIERRE FABRE

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Opis produktu
Skład
Water (Aqua), Alcohol (Alcohol Denat.), Hexylene Glycol, Pentylene Glycol, Ppg-26 Buteth-26, Acetyl Tetrapeptide-2, Biotin,
Caramel, Creatine, Dextran, Fragrance (Parfum), Panthenol, Pantolactone, Peg-4 Hydrogenated Castor Oil, Pyridoxine Hcl,
Tocopheryl, Nicotinate.
Bez parabenów.
Właściwości i zastosowanie
Okresowe wypadanie włosów występuje głównie u kobiet i spowodowane jest reakcją na zewnętrzne bodźce, takie jak: stres,
okres poporodowy, zmiany pór roku, stosowanie leków, czy szok emocjonalny.
Płyn Creastim bogaty w keratynę, tetrapeptyd i witaminy stanowi rozwiązanie okresowego wypadania włosów. Kompleks
składników aktywnych działa jak prawdziwy katalizator fazy wzrostu włosów:
pobudza podział komórek cebulek włosowych,
zapewnia niezbędną energię,
stymuluje główne czynniki odpowiedzialne za utrzymanie fazy wzrostu włosów i mikrokrążenie skóry głowy.
W ten sposób włosy stają się mocniejsze, odzyskują gęstość oraz objętość, a ich wypadanie jest zahamowane.
Dzięki lekkiej konsystencji preparat szybko się wchłania, nie przetłuszczając włosów. Już po kilku pierwszych aplikacjach włosy
stają się mocniejsze, zyskują witalność i objętość.
Dzięki bardzo dobrej tolerancji płyn może być stosowany nawet u osób z podatną skórą głowy.
Stosowanie
Aplikować 10 rozpyleń na suchą skórę głowy, trzy razy w tygodniu. Po aplikacji płynu należy wykonać masaż głowy, co zapewnia lepsze
wchłanianie płynu. Nie spłukiwać. Po nałożeniu preparatu nie myć włosów przez co najmniej 2 godziny.
Stosowanie preparatu kontynuować przez minimum 2 miesiące.
Jedno opakowanie stanowi kompletną 2-miesięczną kurację.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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