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Skrzypovita Pro - serum przeciw wypadaniu włosów 125 ml
 

Cena: 35,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 ml

Postać Serum

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Skrzypovita Pro to serum przeciw wypadaniu włosów bazujące na mechanizmie działania Baicapil oraz kombinacji
naturalnych ekstraktów roślinnych i witamin z grupy B. Na co jest Skrzypovita Pro? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest
wzmożone wypadanie włosów. Serum aktywuje komórki macierzyste skóry głowy i redukuje problem wypadania włosów aż o 60%.
Ponadto stymuluje wzrost nowych, silnych włosów i przyczynia się do wzmocnienia cebulek oraz wydłużenia fazy anagenowej.
Kosmetyk Skrzypovita Pro wykorzystuje nowatorski system Baicapil. Łączy w sobie trzy synergicznie działające rośliny: kiełki pszenicy i
soi oraz bajkalinę. Odpowiadają one za aktywację uśpionych komórek macierzystych mieszków włosowych, tym samym zmniejszając
problem przedwczesnego starzenia się i wypadania włosów.

W opakowaniu znajduje się 125 ml kosmetyku Skrzypovita Pro. W skład serum wchodzi kombinacja ekstraktów roślinnych – w tym
korzeń łopianu, rukiew wodna, skrzyp polny, skórka cytryny, pączki sosny, rozmaryn, wyciąg z liści i kory brzozy, pokrzywa, jasnota biała,
arnika, nagietek, nasturcja, bluszcz, rumianek, szałwia, kiwi oraz ogórek. Dodatkowo kosmetyk zawiera kompleks witamin, a oprócz tego
cynk i drożdże. Cynk poprawia odporność włosów na łamanie, natomiast drożdże odpowiadają za stymulację syntezy kolagenu. Zawarta
w kosmetyku Skrzypovita Pro przeciw wypadaniu włosów witamina E chroni przed wolnymi rodnikami, a witamina B6 poprawia
elastyczność włosów. Witamina B5 chroni włosy przed przetłuszczaniem i nadaje im połysk, a witamina B7 odpowiada za stymulowanie
metabolizmu energetycznego.

Składniki kosmetyku Skrzypovita Pro przeciw wypadaniu włosów działają poprzez zwiększenie metabolizmu glukozy oraz produkcji ATP,
przez co korzystnie wpływają na aktywność i żywotność mieszków włosowych. Dodatkowo kosmetyk inicjuje nową fazę anagenową,
tym samym stymulując wzrost włosów i przyczyniając się do zwiększenia ich objętości. Kosmetyk zapewnia też ochronę
mitochondrialnemu DNA, zabezpieczając je przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo produkt sprawia, że komórki mieszka włosowego
chronione są przed przedwczesnym starzeniem. Szczegółowy skład kosmetyku Skrzypovita Pro można sprawdzić na jego opakowaniu.

Jak stosować serum Skrzypovita Pro przeciw wypadaniu włosów? Kosmetyk jest przeznaczony do nakładania bezpośrednio na skórę
głowy. Należy aplikować go na wcześniej umytą i dobrze osuszoną skórę. Płyn powinien być na nią nanoszony w niewielkich ilościach, w
odstępach o szerokości 2–4 cm. Następnie kosmetyk należy delikatnie wmasowywać w skórę głowy przez około 3 minuty. Serum
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powinno pozostać na głowie, aż całkowicie się wchłonie. Następnie należy wysuszyć włosy suszarką. Serum Skrzypovita Pro przeciw
wypadaniu włosów należy stosować codziennie lub po każdym umyciu głowy. Kosmetyk nie powinien być spłukiwany.

Charakterystyka

Serum przeciw wypadaniu włosów - aktywacja komórek macierzystych skóry głowy
Stymuluje wzrost włosów
Zmniejsza wypadanie włosów o 60%
Wzmacnia cebulki i wydłuża fazę anagenową włosa
Profesjonalna linia produktów stworzona z myślą o osobach zmagających się z nadmierną utratą włosów, które chcą pobudzić
wzrost nowych włosów - mocnych, gęstych i silnie zakotwiczonych w skórze głowy.
Linia została oparta o nowatorski system Baicapil, czyli połączenie trzech synergicznie działających roślin: bajkaliny oraz
kiełków soi i pszenicy, których mechanizm działania aktywuje uśpione komórki macierzyste mieszka włosowego, chroniąc je
przed starzeniem i przedwczesnym wypadaniem.

Stosowanie

Produkt przeznaczony do aplikacji bezpośrednio na skórę głowy.
Po umyciu i osuszeniu głowy ręcznikiem, nanieś niewielką ilość płynu na skórę głowy, a odstępach 2-4 cm.
Następnie delikatnie wmasuj preparat w skórę głowy przez 3 minuty. pozostaw do całkowitego wchłonięcia, lub wysusz włosy
suszarką.
Stosuj serum codziennie lub po każdym myciu głowy.

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