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Seboradin Oily Hair włosy przetłuszczające się i skłonne do
wypadania 14 amp x 5,5 ml
 

Cena: 43,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 amp

Postać Ampułki

Producent LARA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
kompleks witamin z grupy B, aloes, ekstrakty roślinne: z czarnej rzodkwi, kłączy tataraku, ziela dziurawca, olejki eteryczne: kolendrowy, z
drzewa herbacianego, tymol oraz olej rycynowy

Charakterystyka

WSKAZANIA:
Włosy okresowo wypadające, osłabione, potrzebujące silnego wzmocnienia i regeneracji. Pielęgnacja włosów i skóry
głowy w przypadku ŁZS, łuszczycy i łupieżu. Dla kobiet i mężczyzn.
Ampułki zawierają kompleks witamin z grupy B, aloes, ekstrakty roślinne: z czarnej rzodkwi, kłączy tataraku, ziela
dziurawca, olejki eteryczne: kolendrowy, z drzewa herbacianego, tymol oraz olej rycynowy, które odżywiają i
wzmacniają włosy.

Włosy są bardziej gęste, mocne, mniej się przetłuszczają. Ampułki nie obciążają włosów i nie powodują ich wysuszenia, dają
efekt odpowiedniego nawilżenia włosów i skóry głowy.
Regularne stosowanie produktów wchodzących w skład kuracji Seboradin Niger wygładza zniszczoną strukturę włosów,
zmniejsza dyskomfort skóry, zaczerwienienie i świąd.
Kuracja pielęgnuje włosy: wypadające i przerzedzające się, cienkie, delikatne, słabe, potrzebujące wzmocnienia i regeneracji,
przetłuszczające się, z skłonnością do łupieżu, szczególnie tłustej odmiany.
Włosy stają się zdrowsze, w lepszej kondycji, bardziej lśniące, o większej witalności.
Seboradin Niger (łacińska nazwa czarnej rzodkwi, główny składnik aktywny kuracji) został zmieniony na Seboradin Oily Hair (do
włosów przetłuszczających się)

Stosowanie

Zawartość 1 całej ampułki nanieść na skórę głowy, wmasować przez ok. 2 min. Nie spłukiwać! Masaż skóry głowy poprawi
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ukrwienie oraz sprawi, że substancje aktywne odżywią, wzmocnią włosy.
Zaleca się stosowanie codziennie rano lub wieczorem (niezależnie od częstotliwości mycia włosów) na suche lub umyte i
wysuszone ręcznikiem włosy.
Nie obciąża i nie skleja włosów. W celu uzyskania najlepszych efektów należy stosować 1 ampułkę codziennie przez okres min.
3 miesięcy.
Produkt zawiera naturalne ekstrakty roślinne, które mogą powodować zmianę koloru, zmętnienie, wytwarzać osad, ale nie
wpływa to na jego jakość ani skuteczność.

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