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Vitapil profesionalny lotion 125 ml
 

Cena: 58,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 125 ml

Postać Lotion

Producent NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Vitapil to profesjonalny lotion o starannie zaprojektowanej kompozycji składników i delikatnym zapachu, który jest
hipoalergiczny i przebadany dermatologicznie, a oprócz tego nie zawiera glutenu i może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące
piersią.

Na co jest Vitapil? Wskazaniem do stosowania produktu jest nadmierne wypadanie włosów, chęć ich odżywienia, zagęszczenia i
wzmocnienia. W skład kosmetyku Vitapil od Nutropharma wchodzą substancje odżywcze i aktywne składniki roślinne, które korzystnie
oddziałują na stan skóry głowy oraz na strukturę włosów. Produkt zapobiega nadmiernemu wypadaniu włosów, a oprócz tego
przyczynia się do pobudzenia porostu nowych włosów.
W opakowaniu znajduje się 125 ml Vitapil.
W skład kosmetyku wchodzi między innymi kompleks 2-HG (z argininą i witaminą B3), a także panthenol, kompleks biotyny i substancji,
które ułatwiają jej przenikanie w dalsze rejony naskórka, a oprócz tego keratyna. W formule nie zabrakło również protein jedwabiu, a
dodatkowo cysteiny oraz ekstraktu z bambusa, a całość uzupełniają składniki pomocnicze. Szczegółowy skład kosmetyku sprawdzić
można w dołączonych do opakowania informacjach od producenta.

Jak stosować kosmetyk Vitapil? Produkt przeznaczony jest do pielęgnacji skóry głowy i jedynie w tym celu należy go używać. Zaleca się
jego aplikację na umytą i osuszoną ręcznikiem głowę. Kosmetyku nie nakładamy na włosy, ale bezpośrednio na skórę głowy, aplikując
Vitapil co 2–3 cm, korzystając z atomizera. Kosmetyk należy następnie delikatnie wetrzeć w skórę głowy przy pomocy opuszek palców.
W tej postaci należy go zostawić, co oznacza, że nie spłukujemy produktu. Vitapil należy stosować regularnie, nakładając go na skórę
głowy przynajmniej 3 razy w tygodniu. Każdorazowo zaleca się mycie skóry głowy przed nową aplikacją kosmetyku.

Produkt jest na ogół dobrze tolerowany, a dodatkowo jest hipoalergiczny, przyjemny w użyciu i niewywołujący podrażnień, jednak
zaobserwowanie u siebie objawów nadwrażliwości wymaga odstawienia kosmetyku.

Skład
Aqua, Alcohol Denat., PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Arginine, Panthenol, Propylene Glycol, Urea, Disodium Phosphate, Biotin, Citric
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Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Niacinamide, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin, Ethyl Ester of Hydrolyzed Silk,
Cysteine, Bambusa Vulgaris Leaf Extract, Parfum, Benzyl Salicylate, Citronellol, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional,
Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone.

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