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Regenerum serum regeneracyjne do włosów 125 ml
 

Cena: 15,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 ml

Postać Serum

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Regenerum w postaci serum regeneracyjnego do włosów jest produktem, z którego można korzystać zarówno okresowo, jak
i długotrwale (również przez cały rok), w zależności od potrzeb. W swoim przemyślanym składzie kosmetyk posiada korzystnie
wpływające na kondycję włosów naturalne ekstrakty roślinne, a także pantenol i olej rycynowy. Preparat uwalnia substancję aktywną
stopniowo, dzięki czemu długotrwale pielęgnuje włosy.

Na co jest serum regeneracyjne do włosów Regenerum? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest pielęgnacja włosów
zniszczonych i osłabionych, które mają uszkodzenia różnego pochodzenia. Może być pomocny przy uszkodzeniach termicznych i
chemicznych włosów, a także przy ich uszkodzeniach mechanicznych. Funkcją serum do włosów Regenerum jest naprawianie
uszkodzeń włosów związanych z ich suszeniem czy prostowaniem, a także koloryzacją czy też wiązaniem. Kosmetyk przywraca
włosom wcześniejszą kondycję i atrakcyjny wygląd, przyczyniając się do ich wzmocnienia i regeneracji. Działanie Regenerum w postaci
serum do włosów polega również na ułatwianiu rozczesywania włosów, a także ich układania. Produkt redukuje również problem
puszenia się włosów, przyczyniając się do neutralizacji ładunku elektrostatycznego włosa, a dodatkowo nawilża oraz odżywia skórę
głowy. Jego działanie sprawia, że włosy zyskują zdrowy wygląd, atrakcyjny blask i przyjemną miękkość.

W opakowaniu znajduje się 125 ml serum regeneracyjnego do włosów Regenerum. W skład produktu wchodzi między innymi ekstrakt z
kiełków soi i pszenicy. Ma on działanie odżywcze na włosy, poza tym przyczynia się do pobudzenia aktywności komórek znajdujących
się w skórze, skutkując wydłużeniem fazy wzrostu włosów oraz jednocześnie redukcją nasilenia ich wypadania. Produkt w swojej
formule zawiera również wielofunkcyjny składnik roślinny, który otrzymuje się w procedurze selektywnej hydrolizy protein z nasion
drzewa Karob. Składnik ten przyczynia się do zmniejszenia łamliwości włosów, poza tym korzystnie wpływa na ich elastyczność i
spójność, a dodatkowo zwiększa ich odporność na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych. Kosmetyk Regenerum w
składzie posiada również pantenol oraz olej rycynowy. Składniki te dogłębnie odżywiają włókna włosów oraz przyczyniają się do ich
wzmocnienia, co skutkuje między innymi mniejszą skłonnością do rozdwajania.

Jak stosować serum regeneracyjne do włosów Regenerum? Z produktu można korzystać w formie okresowej kuracji, jednak będzie
również odpowiedni do stosowania przez cały rok, zależnie od potrzeb i preferencji pacjenta. Każdorazowo zaleca się nakładanie serum
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Regenerum na wcześniej dokładnie umyte i wilgotne jeszcze włosy. W kolejnym kroku należy bardzo dokładnie wmasować serum
regeneracyjne Regenerum we włosy. Serum powinno być wmasowywane od nasady włosów, aż po ich końce. W tej postaci należy
pozostawić serum regeneracyjne Regenerum na włosach na około 5-10 minut, po czym zaleca się jego dokładne spłukanie. Kosmetyk
powinien być stosowany 2 razy w tygodniu bądź częściej, jeśli pacjent uzna to za konieczne.

Opis
Intensywne wzmocnienie i ochrona dzięki sile protein z nasion karob w połączeniu z olejkiem rycynowym i ekstraktem z kiełków soi i
pszenicy. Nawet do bardzo zniszczonych włosów.

Regenerum regeneracyjne serum do włosów intensywnie odżywia i nawilża włosy, sprawiając, że stają się mocne, miękkie i pełne blasku
Zawarte w składzie proteiny pozyskane z nasion drzewa karob zmniejszają łamliwość włosów, a także naprawiają uszkodzenia powstałe
na skutek działania czynników zewnętrznych oraz zabiegów termicznych (np. suszenie, prostowanie), chemicznych (np. trwała,
koloryzacja) i mechanicznych (np. wiązanie włosów). Serum zostało wzbogacone również o ekstrakt z kiełków soi i pszenicy, który
nawilża i działa odżywczo na włosy, ograniczając ich wypadanie. Prowitamina B5 i olejek rycynowy wzmacniają włókna włosów, nadają
im połysk i zmniejszają skłonność do rozdwajania. Dodatkowo serum niweluje efekt „puszenia", ułatwiając pielęgnację i układanie, a
dzięki systemowi stopniowego uwalniania substancji aktywnej, preparat zapewnia długotrwałą pielęgnację włókien keratynowych
włosów, od korzenia po samą końcówkę.
Regenerum regeneracyjne serum do włosów sprawia, że włosy są znów gładkie, błyszczące i zdrowe na całej długości.

Przebadany dermatologicznie.

Cechy

hydrolizat proteinowy z nasion drzewa karob odżywia i wzmacnia włosy, zmniejsza ich łamliwość i zwiększa odporność
ekstrakt z kiełków soi i pszenicy nawilża i chroni włosy oraz przyczynia się do ograniczenia ich wypadania
prowitamina B5 i olejek rycynowy wzmacniają włosy, nadają połysk i zmniejszają skłonność do rozdwajania

Składniki
Aqua, Cetyl Alcohol, Silicone Quaternium-16/Undeceth-11/Butyloctanol/Undeceth-5, Stearyl Alcohol, Glycerin/Hydrolyzed Ceratonia
Siliqua Seed Extract/Zea Mays Starch, Behentrimonium Chloride/Isopropyl Alcohol, Dimethicone, Panthenol, Ricinus Communis Seed Oil,
Butylene Glycol/Glycine Soja Germ Extract/Triticum Vulgare Germ Extract, Tocopherol, Parfum, Disodium EDTA, Benzyl
Alcohol/Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone, Citric Acid

Stosowanie
Sposób użycia: Regenerum regeneracyjne serum do włosów może być stosowane jako okresowa kuracja lub przez cały rok. Serum
należy nakładać na umyte, wilgotne włosy. Następnie dokładnie wmasować we włosy od nasady aż po same końce. Po około 5-10
minutach dokładnie spłukać. Stosować dwa razy w tygodniu lub częściej, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać.

Producent
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
125

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