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Radical Med kuracja pobudzająca porost nowych włosów x
15 ampułek po 5 ml
 

Cena: 65,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 amp

Postać Ampułki

Producent IDEEPHARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua (Water), Alcohol Denat., Niacinamide, Panax Ginseng Root Extract, Arginine, Acetyl Tyrosine, Arctium Majus Root Extract,
Hydrolyzed Soy Protein, Polyquaternium-11, PEG-12 Dimethicone, Calcium Pantothenate, Zinc Gluconate, Ornithine HCl, Citrulline,
Glucosamine HCl, Biotin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Caffeine, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated castor Oil,
Apigenin, Oleanolic Acid, Biotinyl Tripeptide-1, Panthenol, Disodium EDTA, Lactic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Propylene
Glycol, Diazolidinyl Urea, Iodopropynyl Butylcarbamate, Parfum (Fragrance), Citronellol, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional.

Charakterystyka
Stres, nieodpowiednia dieta, przebyte choroby, nieprawidłowa pielęgnacja włosów, łysienie androgenowe. Odpowiedzią na te problemy
jest Radical Med Kuracja w ampułkach stymulująca porost włosów, która doskonale pielęgnuje skórę głowy, pobudzając mieszki
włosowe do produkcji zdrowego, silnego włosa. To również idealna kuracja zagęszczająca dla cienkich i wolno rosnących włosów, by
nadać im pożądanej gęstości, objętości i długości.

Składniki aktywne:
 TRICHObooster – unikalny kompleks stymuluje mikrokrążenie w skórze, ułatwiając wnikanie substancji aktywnych do
mieszka włosowego. Pobudza cebulki włosa, co przyspiesza odrastanie włosów. Wzmacnia ich zakotwiczenie,
zmniejsza wypadanie i przerzedzanie, przywraca włosom miękkość i elastyczność.
Kofeina – zwiększa mikrocyrkulację, wzmacnia cebulki włosów, pobudzając i przyspieszając wzrost. Wzmacnia i
porpawia kondycję włosów, ułatwia rozczesywanie.
Niacinamid – witamina B3, stymuluje wzrost włosów, wzmacnia je, odżywiając ich cebulki. Nawilża I regeneruje skórę
głowy, łagodzi podrażnienia.

Efekty:
stymuluje mikrokrążenie w skórze, by ułatwić wnikanie substancji aktywnych do mieszka włosowego
 przyspiesza tempo wzrostu włosa
 wzmacnia zakotwiczenie cebulek włosów, radykalnie zmniejszając ich wypadanie i przerzedzanie
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przywraca włosom pożądaną grubość i objętość
włosy stają się mocniejsze, miękkie, elastyczne i sprężyste

Stosowanie
Zawartość ampułki delikatnie wmasować w skórę głowy. Nie spłukiwać. Stosować codziennie przez minimum 8 tygodni, a następnie co
drugi dzień przez kolejnych 4 tygodnie. Kuracje powtórzyć w przypadku nasilenia wypadania włosów.
WAŻNE!
Duża zawartość substancji aktywnych może powodować wytrącanie się osadu. Przed użyciem wstrząsnąć ampułkę.

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