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Vida Shock ampułki przeciw wypadaniu włosów biologiczna
kuracja 6 amp x 10 ml
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 6 amp

Postać Ampułki

Producent MONPLER

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Vida Shock w postaci wcierki w ampułkach jednodawkowych jest produktem przeciw wypadaniu włosów łączącym w sobie
działanie kilku starannie dobranych składników. Na co są ampułki Vida Shock? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest nadmierne
wypadanie włosów. Substancje aktywne zawarte w każdej ampułce przyczyniają się do ograniczenia wzmożonej utraty włosów, a
dodatkowo odpowiadają za stymulację cebulek włosowych. Ampułki Vida Shock to kosmetyk przyspieszający wzrost nowych,
zdrowych włosów. Dodatkowo produkt sprawia, że stają się one puszyste i lśniące, a problem nadmiernego przetłuszczania się i
skłonność do powstawania łupieżu zostają ograniczone. Ampułki przeciw wypadaniu włosów Vida Shock to biologiczna kuracja, która
dodatkowo przyczynia się do oczyszczenia włosów i tworzy na ich powierzchni warstwę ochronną. Zmniejsza ona negatywny wpływ
czynników środowiskowych.

W opakowaniu znajduje się 6 ampułek Vida Shock o pojemności 10 ml. W skład zawartości każdej ampułki wchodzi innowacyjny
kompleks trichogen. Znajduje się w nim keratyna, która sprawia, że włosy zyskują blask i większą objętość. Kompleks trichogen zawiera
również sulfopeptydy, aminokwasy, aminosacharydy oraz biokatalizatory, których zadaniem jest odżywianie skóry głowy i dostarczanie
jej składników niezbędnych do wzrostu zdrowych włosów. Wspomniane składniki kompleksu trichogen zmniejszają kruchość i
łamliwość włosów, a także sprawiają, że przestają one być matowe, a stają się mocne i zdrowo wyglądają. Dodatkowo substancje te
zmniejszają nadmierny łojotok skóry głowy. Kompleks trichogen bazuje również na wyciągach roślinnych, których zadaniem jest
normalizacja oraz rewitalizacja skóry głowy. Szczegółowy skład kosmetyku Vida Shock przeciw wypadaniu włosów można znaleźć na
jego opakowaniu. Należy się z nim zapoznać przed rozpoczęciem kuracji, aby mieć pewność, że jest on odpowiedni dla organizmu.

Jak stosować ampułki przeciw wypadaniu włosów Vida Shock? Kosmetyk jest przeznaczony do nakładania na skórę głowy i włosy.
Przed jego użyciem należy dokładnie wstrząsnąć ampułką, a następnie rozprowadzić jej zawartość na dłoniach i wreszcie wmasować w
skórę głowy. Kolejnym etapem jest aplikacja kosmetyku na włosy przy użyciu grzebienia. Kosmetyk Vida Shock nie powinien być
spłukiwany – należy pozostawić go na skórze głowy i włosach. W pierwszym tygodniu kuracji zaleca się wykorzystanie 4 ampułek
przeciw wypadaniu włosów Vida Shock. Następnie rekomenduje się stosowanie 1 ampułki Vida Shock na tydzień, co pozwala na
podtrzymanie efektu biologicznej kuracji przeciw wypadaniu włosów.
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Charakterystyka

Ampułki efektywnie ograniczają wypadanie włosów i stymulują cebulki włosowe do intensywnej pracy. Dzięki obecności
aktywnych składników zawartych w innowacyjnym kompleksie o nazwie trichogen, ampułki przyspieszają wzrost nowych
włosów, dając efekt zdrowej, lśniącej i puszystej fryzury.
Kompleks zawiera:

sulfopeptydy, aminosacharydy, aminokwasy i biokatalizatory, które dostarczają skórze głowy substratów niezbędnych
do wytwarzania zdrowych i mocnych włosów, przyspieszają sam proces wzrostu włosów, ograniczają nadmierny łojotok
i sprawiają, że włosy przestają być kruche, matowe i łamliwe,
keratyna – dodaje włosom blasku i objętości,
wyciągi roślinne – rewitalizują i normalizują skórę głowy.

Innowacyjne ampułki łączą w sobie moc najskuteczniejszych składników stymulujących wzrost włosów, ograniczających
przetłuszczanie oraz zmniejszających skłonność do łupieżu. Oczyszczają włosy, dodają im siły oraz pozostawiają na nich
ochronną warstwę, która ogranicza szkodliwy wpływ czynników środowiskowych.

Stosowanie
Przed użyciem wstrząsnąć. Zawartość fiolki rozprowadzić w dłoniach, a następnie wmasować dokładnie w skórę głowy. Przy pomocy
grzebienia rozprowadzić na włosach. Nie spłukiwać. W pierwszym tygodniu zastosować 4 ampułki. W kolejnych tygodniach, używać 1
ampułkę tygodniowo - dla podtrzymania efektu.

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