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Vichy dercos aminexil clinical 5 kuracja przeciw wypadaniu
włosów o kompleksowym działaniu dla mężczyzn x 42 amp
 

Cena: 249,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 48 szt

Postać Ampułki

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Ampułki Vichy Dercos Aminexil Clinical 5 dla mężczyzn - regularnie stosowane wzmacniają cebulki włosów i odżywiają je. Najwyższa
jakość zawarta w praktycznym produkcie.
Nadmierne wypadanie włosów u mężczyzn może mieć wiele przyczyn. Najczęściej spowodowane jest to zmianami hormonalnymi,
jednak wpływ na nasilenie wypadania włosów może mieć także zła dieta, zmęczenie, stres, zanieczyszczenie środowiska czy zmiany pór
roku. Ampułki Vichy Dercos Aminexil Clinical 5 dla mężczyzn zostały opracowane w taki sposób, aby oddziaływały na 5 obszarów,
stanowiących przyczyny wypadania włosów, dzięki czemu mogą wspomagać kondycję kosmyków i wpływać na ich wzmocnienie.
Preparat został stworzony pod kontrolą dermatologiczną i przeprowadzono nad nim odpowiednie badania kliniczne.
Ampułki Vichy Dercos Aminexil Clinical 5 dla mężczyzn mają wykazywać zauważalną skuteczność już po 3 tygodniach
systematycznego stosowania. Ampułki sprzyjają też znacznemu zmniejszeniu wypadania włosów, a efekt ten powinien być widoczny
już po 6 tygodniach kuracji.

Składniki
Aqua/Water, Alcohol Denat., Diaminopyrimidine Oxide (tlenek diaminopirymidyny), Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer,
Aminomethyl Propanol, Arginine (arginina), BHT, Caffeine (kofeina), Lactic Acid (kwas mlekowy), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil
(uwodorniony olej rycynowy), Piroctone Olamine (pirokton olaminy), Safflower Glucoside, Sodium Citrate, Tocopherol (witamina E),
Parfum / Fragrance (F.I.L. C184350/1).

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 (NOWO ZINDENTYFIKOWANY POZIOM
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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 dla mężczyzn
Kosmetyki francuskiej marki Vichy znane są z tego, że ich receptura oparta jest na wodzie termalnej Vichy, która wykazuje wiele
właściwości odżywczych, w tym także korzystnych dla włosów i skóry głowy. Jest to jeden ze składników, wpływających na poprawę
odporności skóry głowy na czynniki zewnętrzne, co może ostatecznie niwelować wypadanie włosów. W preparacie zastosowane zostały
również inne substancje, które, połączone, mają przywracać równowagę skórze głowy i sprzyjać lepszemu utwierdzeniu kosmyków w
skórze, a jednocześnie wspomagać odbudowę i regenerację włosów. Efektem stosowania ampułek Vichy Dercos Aminexil Clinical 5 dla
mężczyzn ma być widoczne wzmocnienie i zgęstnienie włosów.
Mężczyźni są bardziej narażeni na nadmierną utratę włosów. Działają na to przede wszystkim hormony, które, w pewnym wieku u wielu
panów powodują tzw. łysienie androgenowe. Ampułki Vichy Dercos Aminexil Clinical 5 dla mężczyzn mają zredukować ilość traconych
włosów, dzięki czemu istnieje szansa na zachowanie gęściejszej fryzury.

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

Stosować na mokrą lub suchą skórę głowy.
Nie zdejmuj, ani nie przebijają zamknięcia ampułki.
Umieść aplikator pionowo na ampułce.
Dokręcaj aplikator do chwili zablokowania.
Nie usuwaj metalowej końcówki z aplikatora.
Naciśnij membranę by preparat wypłynął z aplikatora.
Jeśli preparat wypływa zbyt wolno: wstrząśnij.
Jeżeli wypływa zbyt szybko: dokręć aplikator
Nakładaj preparat pasmo po paśmie u nasady włosów masując skórę głowy ruchem zygzakowatym.
Nie spłukiwać produktu po aplikacji.
Zwilż skórę głowy i uciskaj głowę pionowym ruchem rąk.
Przepłukuj aplikator po każdym użyciu.
Unikać kontaktu z oczami.
W przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast przepłukać je wodą.

Uwagi:

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Nie połykać.

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