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Seboradin przeciw wypadaniu włosów maska 150 ml
 

Cena: 37,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Odżywki do włosów

Producent LARA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Kuracja Seboradin Przeciw Wypadaniu Włosów przeznaczona jest do włosów z objawami nasilonego wypadania i przerzedzania się.
Wspomaga leczenie łysienia androgenowego. Dla kobiet i mężczyzn. Kuracja skutecznie hamuje wypadanie i przerzedzanie się włosów
oraz przyspiesza ich odrost. Włosy mocniejsze, zdrowsze i bardziej odporne na wypadanie.

SEBORADIN PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW MASKA
Zawiera TRICHOGEN – naturalny kompleks 14 aktywnych składników skutecznie hamujących wypadanie włosów. Wnikając w głąb
skóry głowy przeciwdziałają wypadaniu włosów, działają antystarzeniowo i antybakteryjnie. Maska zawiera siarkę, która stymuluje
cebulki włosów do odrostu i znacząco wzmacniania włosy. Ekstrakt z łopianu przeciwdziała wypadaniu włosów, działa oczyszczająco,
antybakteryjnie i przeciwłupieżowo. Peptydy z soi regulują pracę gruczołów łojowych oraz odpowiadają za odżywienie i wzrost
komórkowy. Nanotechnologiczny kompleks witamin intensywnie nawilża i odżywia włosy. Aktywne składniki zamknięte w
nanokapsułkach (prowitamina B5, witaminy E, F, PP, H – biotyna, Zn, białka i aminokwasy), poprawiają zakotwiczenie włosów w skórze
głowy, dzięki czemu są bardziej odporne na wypadanie. Połączenie żeń-szenia i oczaru wirgilijskiego poprawia ukrwienie skóry, dotlenia i
odżywia włosy dzięki czemu są mocne. Olej jojoba, zawarty w masce sprawia, że włosy naturalnie się błyszczą i łatwo się rozczesują.
Stosowanie
Niewielką ilość maski nanieść na włosy umyte szamponem, rozprowadzić i intensywnie wmasować w skórę głowy i włosy, pozostawić
na około 5 min., dokładnie spłukać letnią wodą. Stosować 2-3 razy w tygodniu. Zaleca się stosowanie całej kuracji, łącznie z szamponem
Seboradin Przeciw Wypadaniu Włosów.
W stanach nasilenia objawów zwiększonego wypadania włosów zaleca się stosowanie wraz z Intensywną Kuracją Seboradin Ampułki.
Aktywne składniki
trichogen( kompleks 14 aktywnych składników p. wypadaniu włosów), gliceryna, olej jojoba, nanotechnologiczny kompleks
multiwitaminowy: prowitamina B5, witaminy E, F, PP, H – biotyna, Zn, białka i aminokwasy.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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