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Seboradin Forte Przeciw Wypadaniu Włosów x14 ampułek
 

Cena: 45,11 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Inter Fragrances

Postać ampułki

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Opis produktu
 

Wskazania

przeciw przewlekłemu wypadaniu i przerzedzaniu się włosów
wspomaga leczenie łysienia hormonalnego, androgenowego, spowodowanego długotrwałym stosowaniem leków
zahamowanie powstawanie zakoli
w stanach silnej i długotrwałej utraty włosów
dla kobiet i mężczyzn

Efekty

zauważalne po 3-6 tygodniach
zahamowanie wypadania włosów
przyspieszenie ich odrostu
poprawa mikrokorążenia w skórze głowy
odżywienie i wzmocnienie cebulek włosów
włosy są mocniejsze i pobudzone do odrostu

Aktywne składniki

witaminy z grupy B
ekstrakt z papryki i drzewa cytrusowego
ekstrakt z chmielu
ekstrakt z żeń-szenia
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witamina H
wyciąg z drzewa oliwnego

Stosowanie ampułek

Nanieść na skórę głowy, wmasować przez ok. 2 min. Nie spłukiwać! Masaż skóry głowy poprawi ukrwienie, sprawi, że substancje
aktywne odżywią, wzmocnią mieszki i cebulki włosów. Zaleca się stosowanie codziennie (niezależnie od częstotliwość mycia włosów)
na suche lub umyte i wysuszone ręcznikiem włosy, najlepiej wieczorem.

Do codziennego stosowania w połączeniu z innymi metodami leczenia trwałego wypadania włosów. Intensywny zapach preparatu
wynika z dużej ilości aktywnie działających, naturalnych składników. Po aplikacji preparatu należy umyć dłonie. Przeciwwskazania: ostre
stany zapalne skóry głowy.

Unikalne cechy produktu

w nocy przepuszczalność skóry jest większa, substancje aktywne zawarte w Seboradin Forte skuteczniej docierają do mieszka
włosowego i stymulują odrost włosów
nie obciąża i nie skleja włosów

Pełna, 3-etapowa kuracja

W celu uzyskania najlepszych efektów należy stosować regularnie pełną kurację, łącznie z szamponem oraz maską Seboradin Przeciw
Wypadaniu Włosów przez okres min. 3 miesięcy. Po zakończonej kuracji, dla podtrzymania efektu stosować regularnie odpowiednio
dobrany do typu skóry głowy lotion Seboradin.

Ampułki 14 szt. x 5,5 ml
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