
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Seboradin Forte kuracja przeciw wypadaniu włosów x 14
amp
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 amp

Postać Ampułki

Producent LARA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Seboradin Forte w postaci ampułek to specjalna kuracja przeciw wypadaniu włosów o skuteczności 85% potwierdzonej
badaniami in vivo pod kontrolą dermatologiczną. Kosmetyk ma przyjemną formułę, która nie przyczynia się do podrażnień skóry głowy
czy jej wysuszenia, poza tym nie ma działania obciążającego czy sklejającego włosy.

Na co jest Seboradin Forte? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest przewlekłe wypadanie i przerzedzanie się włosów. Wyrób
może być pomocny jako wsparcie leczenia łysienia hormonalnego bądź androgenowego czy będącego efektem długotrwałego
stosowania niektórych leków. W przypadku nasilonej i długotrwałej utraty włosów może być stosowany zarówno przez kobiety, jak i
przez mężczyzn. Funkcją Seboradin Forte jest zahamowanie wypadania włosów, ich przerzedzania się czy powstawania zakoli. 
Dodatkowo działanie Seboradin Forte polega na przyspieszaniu wzrostu włosów oraz na odżywianiu ich cebulek. Po zastosowaniu
kosmetyku Seboradin Forte włosy stają się wzmocnione, poza tym można zauważyć redukcję ich wypadania i szybsze ich rośnięcie, a w
niedługim czasie ich większą ilość.

W opakowaniu znajduje się 14 ampułek Seboradin Forte. W skład intensywnej kuracji Seboradin Forte w postaci ampułek wchodzą
między innymi witaminy z grupy B oraz witamina H, a także witamina A, witamina C oraz bioflawonoidy. Kosmetyk w swojej składzie ma
też składniki roślinne, w tym ekstrakt z papryki i drzewa cytrusowego, ekstrakt z żeń-szenia, a także ekstrakt z chmielu i wyciąg z drzewa
oliwnego.

W jaki sposób należy stosować ampułki Seboradin Forte? Przed zastosowaniem kosmetyku należy wnikliwie zapoznać się z
informacjami podanymi przez producenta. Zaleca się nanoszenie zawartości ampułki Seboradin Forte na skórę głowy, a następnie
wmasowywanie kosmetyku w skórę głowy przez około 2 minuty. Po tym czasie kosmetyk nie powinien być spłukiwany ze skóry. 
Delikatny masaż z zastosowaniem Seboradin Forte przyczyni się do poprawy ukrwienia skóry głowy, dzięki czemu składniki aktywne
kosmetyku będą mogły zadziałać w sposób pożądany na mieszki i cebulki włosów, odżywiając je i wzmacniając. Kosmetyk należy
aplikować na skórę głowy codziennie, bez względu na to, jak często pacjent myje włosy. Seboradin Forte można nakładać na włosy
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suche, ewentualnie na włosy umyte i osuszone ręcznikiem. Kosmetyk najlepiej aplikować w godzinach wieczornych, gdyż w nocy skóra
ma lepszą przepuszczalność, a składniki aktywne Seboradin Forte będą mogły efektywnie stymulować odrastanie włosów, a także
przyczyniać się do odżywienia i dotlenienia skóry głowy.

Dla maksymalizacji efektów kuracji zaleca się łączenie ampułek Seboradin Forte z szamponem i maską z tej samej serii. Kuracja
powinna być prowadzona minimum przez 3 miesiące. Kosmetyk Seboradin Forte w postaci ampułek ma przeciwwskazania, więc nie
wszyscy pacjenci będą mogli z niego korzystać. Przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego
składników. Ampułek Seboradin Forte nie powinno się też stosować w przypadku ostrych zmian zapalnych skóry.

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