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VICHY DERCOS Aminexil Clinical 5 kuracja przeciw
wypadaniu włosów dla mężczyzn x21 ampułek + szampon
wzmacniający włosy 200ml (ZESTAW)
 

Cena: 229,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie odbudowujące, pobudzające mikrokrążenie
skóry, przeciw wypadaniu włosów,
stymulujące porost nowych włosów,
wzmacniające

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać ampułki

Przeznaczenie dla mężczyzn, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry wrażliwa

Typ włosów wypadające

Wiek bez względu na wiek, dorośli

Opis produktu
 

Zestaw zawiera:

VICHY DERCOS Aminexil Clinical 5 kuracja przeciw wypadaniu włosów dla mężczyzn x21 ampułek
VICHY Dercos szampon wzmacniający włosy 200ml

VICHY DERCOS Aminexil Clinical 5 kuracja przeciw wypadaniu włosów dla mężczyzn x21
ampułek

DLA KOGO?

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/vichy-dercos-aminexil-clinical-5-kuracja-przeciw-wypadaniu-wlosow-dla-mezczyzn-x21-ampulek-szampon-w.html
https://www.apte.pl/vichy-dercos-aminexil-clinical-5-kuracja-przeciw-wypadaniu-wlosow-dla-mezczyzn-x21-ampulek-szampon-w.html
https://www.apte.pl/vichy-dercos-aminexil-clinical-5-kuracja-przeciw-wypadaniu-wlosow-dla-mezczyzn-x21-ampulek-szampon-w.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
Kuracja przeciw wypadaniu włosów o kompleksowym działaniu

zabiegi przeciwdziałające wypadaniu włosów

Przytwierdzenie włosa:

redukuje wypadanie włosów po 6 tygodniach (1)

Mikrokrążenie:

stymuluje mikrokrążenie dzięki masującej końcówce aplikatora.

Odporność:

włosy stają się grubsze i bardziej odporne (2)

Równowaga:

przywraca równowagę skórze głowy (1)

Siła:

zwiększa odporność skóry głowy (1)

(1) badanie kliniczne.
(2) test instrumentalny po wielokrotnej aplikacji kuracji oraz szamponu wzmacniającego dercos.

SKUTECZNOŚĆ

INNOWACJA W WALCE Z WYPADANIEM WŁOSÓW. DERCOS AMINEXIL CLINICAL 5
Kuracja przeciw wypadaniu włosów o kompleksowym działaniu.
Formuła kuracji zapewnia zintegrowane działanie w 5 obszarach zidentyfikowanych jako przyczyny wypadania włosów:

POZIOM WŁÓKNA WŁOSA
1. Uszkodzona struktura włosa, osłabione włókno - CZĄSTECZKA SP94: odbudowuje, wzmacnia włosy

POZIOM SKÓRY GŁOWY - nowo zidentyfikowany poziom działania
2. Mikrozaburzenia równowagi skóry głowy - OCTEINE (Pirokton Olaminy + Witamina E): przywraca równowagę skórze głowy
3. Osłabiona odporność skóry głowy - WODA TERMALNA Z VICHY: wzmacnia barierę ochronną skóry głowy

POZIOM WŁÓKNA WŁOSA
4. Słabe zakorzenienie włosa - AMINEXIL: wzmacnia zakotwiczenie włosa w mieszku, hamuje wypadanie włosów
5. Zaburzone mikrokrążenie - ARGININA: stymuluje mikrokrążenie

+ KOFEINA*: wspomaga mikrokrążenie

*Formuła dla mężczyzn.

Do wrażliwej skóry głowy.
Optymalna tolerancja.
Hipoalergiczny.
Bez parabenu.

Skuteczność działania przeciw wypadaniu włosów potwierdzona w badanich klinicznych po 6 tygodniach stosowania.
Wzmocniona skóra głowy po 3 tygodniach. Włosy stają się silniejsze i odporniejsze.

PRZYJEMNOŚĆ
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Ultra precyzyjny aplikator. Nietłusta, nieklejąca się konsystencja nie przetłuszcza włosów. Bez spłukiwania.

SPOSÓB UŻYCIA

Kuracja intensywna:

1 ampułka dziennie przez 6 tygodni. Stosować na mokrą lub suchą skórę głowy.

Kuracja podtrzymująca:

3 ampułki tygodniowo.

Do użytku zewnętrznego. Nie połykać. Nie stosować na podrażnioną skórę głowy. W przypadku dostania się preparatu do oczu
natychmiast przepłukać je wodą.

VICHY Dercos szampon wzmacniający włosy 200ml

Idealne uzupełnienie kuracji przeciw wypadaniu włosów Aminexil, ten delikatny szampon oczyszczający zmniejsza wypadanie włosów z
powodu ich uszkodzenia*.
*Badanie instrumentalne, po zastosowaniu szamponu i odżywki wzmacniającej.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA PRZEZ DERMATOLOGÓW

Skuteczność zauważona po 3 tygodniach (1).
Kliniczne zmniejszanie wypadanie włosów w ciągu 6 tygodni (2).

(1) Badanie konsumenckie - Włochy, 129 mężczyzn, 3 tygodnie.
(2) Badanie kliniczne - 130 pacjentów, 6 tygodni.

TYP WŁOSÓW

Wszystkie typy włosów

WSKAZANIA

Wypadanie włosów, łamliwość

KIEDY

Kilka razy w tygodniu

BENEFITY

Redukuje wypadanie włosów, spowodowane ich uszkodzeniem.

SKUTECZNOŚĆ

Wzmacnia i oczyszcza włosy oraz skórę głowy. Odbudowuje od nasady aż po same końce.

Mocniejsze włosy: u 78% badanych.
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Rewitalizuje włosy: u 76% badanych.

*Badanie konsumenckie - 154 pacjentów, 3 tygodnie.

STOSOWANIE

Niewielką ilość preparatu nałóż na włosy i doprowadź do wytworzenia piany. Delikatnie wmasuj w skórę głowy i pozostaw kilka minut.
Dokładnie spłucz.

BEZPIECZEŃSTWO

Testowany pod kontrolą dermatologiczną.
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