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Vlostic Light vitalizer na dzień do włosów i skóry głowy 100
ml
 

Cena: 39,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny

Producent LEFROSCH

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Głównymi substancjami czynnymi preparatu VLOSTIC LIGHT są:

KOMPLEKS WITAMINOWY zawierający witaminy A, E, H, B5, B8 oraz roślinne oleje bogate w kwasy omega-6 i omega-3.
EKSTRAKT Z ROZMARYNU wzmacnia cebulki włosów, tym samym zapobiegając wypadaniu włosów oraz stymulując je do
wzrostu, chroni włókno włosa przed niszczeniem i płowieniem oraz nadaje mu blasku i gładkości.
EKSTRAKT Z ARNIKI GÓRSKIEJ pobudza mikrokrążenie krwi w skórze głowy, chroni naczynia krwionośne.
EKSTRAKT Z KORZENIA ŁOPIANU działa silnie bakteriostatycznie.
EKSTRAKT Z KORZENIA ŻEŃ-SZENIA stymuluje wzrost włosów.
EKSTRAKT Z ŁODYGI SKRZYPU POLNEGO bogate źródło wodnorozpuszczalnego krzemu, wzmacnia i rewitalizuje strukturę
włosa.
EKSTRAKT Z LIŚCI I PĘDÓW BLUSZCZU poprawia mikrokrążenie krwi i wzmacnia naczynia krwionośne.
EKSTRAKT z KWIATÓW i LIŚCI RUKWI WODNEJ bogate źródło naturalnego cynku, działa bakteriostatyczne.
PANTENOL prowitamina B5 nawilża, wygładza i pogrubia włókno włosa, nadaje włosom połysk, ułatwia rozczesywanie,
zapobiega rozdwajaniu końcówek.
KOMPLEKS KONDYCJONUJĄCY zapewnia optymalne wygładzenie i miękkość, daje natychmiastowy efekt bez obciążania
włosów.

Charakterystyka

Vlostic Light to lekki tonik do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Dzięki zastosowaniu multifunkcjonalnego składu hamuje
wypadanie włosów oraz wzmacnia ich strukturę.
Preparat VLOSTIC LIGHT nie obciąża włosów, nadaje włosom gładkość i połysk, a także ułatwia ich rozczesywanie.
Wskazania:
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Włosy osłabione, zniszczone, ze skłonnością do wypadania, osłabione zabiegami kosmetycznymi i medycznymi. Włosy
bez właściwej kondycji . Nadmierna utrata włosów.

Stosowanie

Nanieść równomiernie płyn na włosy i skórę głowy, delikatnie wmasować
Włosy można natychmiast rozczesać i ułożyć
Stosować na czystą skórę i włosy jeden raz dziennie
Najlepsze efekty zostają osiągnięte stosując równocześnie Vlostic Light rano i Vlostic Pro na noc
Produkty należy stosować do 3 miesięcy
Po tym okresie zalecamy zrobić miesięczną przerwę

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