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Vichy dercos aminexil clinical 5 kuracja przeciw wypadaniu
włosów o kompleksowym działaniu dla kobiet x 21 amp
 

Cena: 199,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 21 x 6 ml

Postać Ampułki

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Ampułki Vichy Dercos Aminexil Clinical 5 dla kobiet przyczyniają się do odżywienia włosów i regeneracji skóry głowy. Dermokosmetyk
jest w pełni bezpieczny dla każdej skóry, nawet tej bardzo wrażliwej.
Vichy Dercos Aminexil Clinical 5 to kompleksowy preparat, który działa na obszary, zidentyfikowane jako przyczyny, sprzyjające
wypadaniu włosów. Produkt charakteryzuje się bogatym składem, w którym znajdziemy między innymi formułę Aminexil wraz ze
składnikami aktywnymi, mającymi chronić przed nadmierną utratą włosów. W składzie produktu znajduje się Pirokton oraz witamina E.
Nie mogło zabraknąć także odżywczej wody termalnej Vichy, stanowiącej składową wszystkich kosmetyków marki.
Ampułki Vichy Dercos Aminexil Clinical 5 przeznaczone są dla kobiet, niezależnie od typu włosów, mogą być stosowane także w
przypadku wrażliwej skóry głowy. Jest to produkt bez spłukiwania, wyróżniający się nietłustą i nieklejąca konsystencją, niepowodującą
przetłuszczania włosów. Precyzyjny aplikator pozwala na łatwe nałożenie ampułki i jej komfortowe rozprowadzenie po skórze głowy.

Składniki
Aqua, Alcohol Denat., Diaminopyrimidine Oxide (tlenek diaminopirymidyny), Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer,
Aminomethyl Propanol, Arginine (arginina), BHT, Caffeine (kofeina), Lactic Acid (kwas mlekowy), Niacinamide (niacyna), PEG-40
Hydrogenated Castor Oil, Piroctone Olamine (pirokton olaminy), Pyridoxine HCl, Safflower Glucoside, Sodium Citrate, Tocopherol
(witamina E), Parfum.

Charakterystyka

Formuła DERCOS AMINEXIL CLINCAL 5 zapewnia zintegrowane działanie w 5 obszarach zidentyfikowanych jako przyczyny
wypadania włosów:
Poziom włókna włosa:

1. Uszkodzona struktura włosa, osłabione włókno -> SP94 odbudowuje, wzmacnia włosy
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(NOWO ZINDENTYFIKOWANY POZIOM DZIAŁANIA)
Poziom skóry głowy: poziom przestrzeni międzymieszkowych- stanowi interfejs pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym środowiskiem
włosa.
2. Mikrozaburzenia równowagi skóry głowy -> OCTEINE (Pirokton Olaminy + Witamina E) przywraca równowagę skórze głowy
3. Osłabiona odporność skóry głowy -> WODA TERMALNA Z VICHY wzmacnia barierę ochronną skóry głowy
Poziom mieszka włosa:
4. Słabe zakorzenienie włosa -> AMINEXIL wzmacnia zakotwiczenie włosa w mieszku, hamuje wypadanie włosów
5. Zaburzone mikrokrążenie -> ARGININA stymuluje mikrokrążenie
94% OSÓB POTWIERDZA SKUTECZNOŚĆ PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW*
* Test konsumencki przeprowadzony wśród 102 osób.

Właściwości Vichy Dercos Aminexil Clinical 5
Kosmetyki francuskiej marki Vichy wykazują wysoką skuteczność przede wszystkim dzięki specjalnie skoncentrowanym recepturom,
które przygotowywane są we współpracy ze specjalistami z dziedziny zdrowia i pielęgnacji ciała. W ampułkach Vichy Dercos Aminexil
Clinical 5  również zastosowano ciekawe składniki, których zadaniem jest pomoc przy problemami z wypadaniem włosów.
Ampułki do włosów Vichy Dercos Aminexil Clinical 5 sprzyjają wzmocnieniu włosów i poprawiają ich kondycję. Kosmetyk został
stworzony po to, aby przywrócić gęstość i blask kosmyków oraz pomóc w ich lepszym przytwierdzeniu, przez co przestają być tak
skłonne do wypadania.

Co powoduje wypadanie włosów?
Włosy, tak samo jak inne części naszego ciała, także się starzeją. Z czasem dochodzi do mniejszego unaczynienia i unerwienia
mieszków włosowych. Korzeń, który zostaje pozbawiony elementów budulcowych, wytwarza cieńszy włos, który łatwiej ulega
łamliwości, łatwiej też wypada.
Przyczyną nadmiernego wypadania włosów mogą być także różne czynniki środowiskowe, takie jak zbyt duża ekspozycja na promienie
UV, zanieczyszczenie środowiska, stres, zła dieta, nieodpowiednia pielęgnacja. Często utrata włosów spowodowana jest także kłopotami
hormonalnymi oraz innymi schorzeniami. Jeżeli więc problem nie ustępuje, warto skontaktować się z lekarzem, aby wykluczyć poważne
problemy zdrowotne.
Ampułki do włosów Vichy Dercos Aminexil Clinical 5 to wielokierunkowa kuracja, pozwalająca na wzmocnienie włosów i ograniczenie
ich łamliwości oraz wypadania.

Stosowanie
Intensywna kuracja: 1 ampułka dziennie przez 6 tygodni. Stosować na mokrą lub suchą skórę głowy. Kuracja podtrzymująca: 3 ampułki
na tydzień.

Preparat testowany dermatologicznie.
Skuteczność potwierdzona klinicznie

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