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Dermena Men kuracja w ampułkach hamuje wypadanie
włosów i stymuluje ich odrastanie x15 ampułek
 

Cena: 58,64 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, przeciw wypadaniu włosów,
regenerujące, regulujące pracę gruczołów
łojowych, stymulujące porost nowych
włosów, wzmacniające

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

Pharmena

Postać ampułki

Przeznaczenie dla mężczyzn, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna

Typ włosów przetłuszczające się, słabe, wypadające

Opis produktu
 

Działanie:

hamuje wypadanie włosów
stymuluje odrastanie włosów
wzmacnia włosy
zapobiega nadmiernemu przetłuszczaniu się włosów
chroni przed powstawaniem podrażnień
działa regenerująco na skórę głowy i utrzymuje ją w dobrej kondycji
szybko się wchłania i nie obciąża włosów
nie skleja włosów i nie utrudnia ich układania

Wskazania:

nadmierne wypadanie włosów u mężczyzn
pierwsze objawy łysienia typu męskiego (przerzedzanie się włosów, powstawanie zakoli)
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wzmocnienie włosów osłabionych i wypadających
łagodzenie podrażnień skóry głowy, również ze współistniejącym przetłuszczaniem się włosów

Skuteczność:

Skuteczność kuracji w ampułkach dermena® men została potwierdzona w badaniach dermatologicznych.

Regularne stosowanie kuracji w ampułkach dermena® men przez okres 3 miesięcy:

hamuje wypadanie włosów u 83% badanych
nadaje włosom zdrowy wygląd – są gęstsze i mocniejsze u 94% badanych
chroni skórę przed podrażnieniami u 72% badanych
poprawia ogólną kondycję skóry (działa wzmacniająco i regenerująco) u 90% badanych

Efekt związany z zahamowaniem wypadania włosów obserwuje się już w 3 tygodniu codziennego stosowania kuracji w ampułkach
dermena® men.

Kuracja w ampułkach dermena® men korzystnie wpływa na stan skóry oraz wzmocnienie włosów:

Trzymiesięczne badania aplikacyjne kuracji w ampułkach dermena® men przeprowadzono w niezależnym Laboratorium Badawczym.

Składniki aktywne:

Molekuła Regen 7

Unikalna substancja aktywna, chroniona prawem patentowym. Obecna jedynie w produktach dermena®.
Fizjologiczna substancja czynna pochodzenia witaminowego (pochodna witamina PP), która poprawia mikrokrążenie skóry
głowy i wzmacnia mieszek włosowy. Wpływa na jego odżywienie, wydłużając cykl życia włosa w fazie anagenu i stymulując
odrastanie włosów. Jest substancją o potwierdzonym w badaniach aplikacyjnych działaniu chroniącym przed powstawaniem
podrażnień (Pol. J. Pharmacol., 2003, 55, 109). Reguluje pracę gruczołów łojowych i utrzymuje skórę głowy w dobrej kondycji.

Multikompleks aktywny H-Vit

Multikompleks aktywny pochodzenia naturalnego, zawierający wyciągi roślinne (glycyrrhiza glabra, rosa centifolia, cichorium
intybus, rhodophycea, bertholletia excelsa) oraz pantenol i biotynę.
Multikompleks aktywny H-VIT hamuje przekształcanie testosteronu w dihydrotestosteron (DHT) poprzez blokowanie aktywności
5-alfa-reduktazy. Reguluje tym samym pracę gruczołów łojowych i redukuje ryzyko uszkodzenia mieszków włosowych na
drodze androgenowej. Działa dotleniająco i energetyzująco na mieszek włosowy i skórę głowy. H-VIT bogaty jest także w
składniki odżywcze i ochronne (witaminy z grupy B, witaminę F, biotynę, mikroelementy – cynk, wapń, mangan, aminokwasy,
wielonienasycone kwasy tłuszczowe), działające wzmacniająco i regenerująco zarówno na skórę głowy, jak i strukturę włosów.

Sposób stosowania:

Najlepsze efekty osiąga się, stosując codziennie jedną ampułkę kuracji dermenampulkia® men. Kurację zaleca się przeprowadzić co
najmniej 2 razy w roku przez okres 2-3 miesięcy. W celu utrzymania efektu stosować 2 razy w tygodniu jako dawkę podtrzymującą.
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Preparat stosować rano i/lub wieczorem na włosy wilgotne lub suche. Otworzyć ampułkę, nałożyć na nią aplikator i nanieść
równomiernie zawartość ampułki na skórę głowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których utrata włosów jest
najbardziej widoczna. Następnie opuszkami palców delikatnie wmasować preparat okrężnymi ruchami w skórę głowy. Przeczesać włosy
i układać jak zwykle. Nie spłukiwać.
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