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Sulsena olej wzbogacony witaminami 100 ml
 

Cena: 30,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Oleje

Producent BIOTAPHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Kosmetyczny olej na bazie oliwek skutecznie odżywia korzenie włosów i skóry głowy a także zawiera niezbędne witaminy E, C, B, B2, P
oraz dzięki użytecznymi lipidom stwarza potencjał energii do tworzenie gęstych włosów.

Olej z norek, czyli źródło witaminy F (witamina kosmetyczny), kompleks olejów mono- i wielonienasyconych (omega-3, omega-6
i omega-9) kwasów tłuszczów. Usuwa niedobory witamin, zapobiega obumieraniu mieszków włosowych, stymuluje wzrost
zdrowych i grubych włosów.
Olej rycynowy, dzięki unikalnym właściwościom odżywczym i nawilżającym, skutecznie eliminuje suchość owłosionej skóry
głowy, reguluje aktywne komórki pęcherzykowe, stymulując ich podziału, wzrostu i rozwój.
Olejek lawendowy poprawia mikrocyrkulację krwi w skórze głowy, tonizuje mieszki włosowe, utrzymuje zdrowy stan cebulek
włosów. Jest to również doskonały składnik aromatyczny, który nadaje produktowi wyjątkowy, bogaty naturalny smak.
Olejek z geranium działa antyoksydacyjnie na mieszki włosowe i skórę głowy, wzmacnia cebulki włosowe w tkance skóry głowy,
poprawia krążenie krwi w obszarze wzrostu włosa.
Ekstrakt z owoców rokitnika, ze względu na zawartość naturalnych lipidów, witaminy A, E i β-karotenu stymuluje wzrost
pęcherzyków nowych komórek, a tym samym zwiększenie gęstości włosów.
Rumianek jako źródło naturalnego bisabolol i rozpuszczalnych w tłuszczach witamin E, A i D, wpływa regenerująco na cebulki
włosów i skóry głowy, dodaj witalności mieszkom włosowym.
Ekstrakt z owoców gorzkiej czerwonej papryki jest najskuteczniejszym środkiem przeciw wypadaniu włosów. Zawiera w swojej
strukturze Kapsaicynę, która skutecznie ogrzewa i polepsza penetrację substancji czynnych do głębszych warstw naskórka olej,
zwiększa dopływ substancji odżywczych oraz witamin, wzmacnia włos u nasady. Włosy zaczynają rosnąć intensywniej, nabrać
blasku i siły. Olej SULSENA to bogaty, wyjątkowy i niezwykły koktajl stymulujący, wytwarzany z naturalnych składników o
najbardziej zbilansowanej zawartości witamin A, D, E, F, β-karotenu, substancji odżywczych, redukujących i biologicznie
aktywnych substancji
Zalecenia stosowania: nadmierne wypadanie włosów, zmniejszona produkcja komórek macierzystych przez cebulki włosów;
regeneracja i zwiększenie grubości włosów; wydłużenie aktywnej fazy wzrostu włosa (anagen), przyspieszenie wzrostu włosów.
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Stosowanie
Nałożyć olej na skórę głowy i wcierać w cebulki włosów. Masować skórę głowy przez 2-3 minuty, aby uzyskać lepsze wchłanianie oleju,
następnie nałożyć czepek foliowy, owinąć go ręcznikiem frotte lub wełnianą chustą. Po 1,5 – 2 godzinach umyć dwukrotnie dokładnie
włosy i skórę głowy za pomocą ciepłej bieżącej wody i szamponu. W celu osiągnięcia najlepszego efektu zaleca się aplikowanie ciepłego
oleju (podgrzanego w kąpieli wodnej). Po nałożeniu oleju umyć dokładnie ręce wodą z mydłem. Nie nakładać oleju na włosy. NIE
PODGRZEWAĆ OLEJU W KUCHENCE MIKROFALOWEJ!

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