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SEBORADIN FORTE Ampułki przeciw wypadaniu włosów 14
amp. a 5,5 ml
 

Cena: 62,08 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 14 amp.a 5,5ml

Postać ampułki

Producent/
Dystrybutor

LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ

Rejestracja Kosmetyk leczniczy

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Aqua, Alcohol (and) Propylene Glycol (and) Diethyl Phthalate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Hypericum Perforatum Extract,
Calamus Extract, DMDM Hydantoin, Raphanus Nigra Extract, Dehydroacetic Acid (and) Imidazolidynyl Urea (and) Methylparaben (and)
Propylparaben (and) Triethylene Glycol, Nicotinamide, Quaternium-80, Pyridoxine Hydrochloride, Parfum, Aloe Barbadensis Extract, Tea
Tree Oil, Thymol, Coriander Oil, Castor Oil, Colour CI 17200.  Działanie Odżywka zawiera kompleks witamin grupy B oraz zestaw
ekstraktów roślin i olejków eterycznych znanych ze swych właściwości pobudzających wzrost włosów i wzmacniających ich strukturę.
Dobrano je tak, by odżywiały i wzmacniały żywe części włosów, czyli mieszki wraz z cebulkami włosowymi. Dodatkowo ekstrakt z ziela
dziurawca wykazuje właściwości łagodzące, a ekstrakt z kłączy tataraku oraz olejek kolendrowy działają normalizująco na gruczoły
łojowe skóry i przetłuszczanie się włosów. Olejek z drzewa herbacianego oraz tymol stanowią jedne z najlepszych i najsilniejszych
środków antyseptycznych, hamując nadmierny rozwój mikroorganizmów w mieszkach włosowych - potencjalną przyczynę
występowania łupieżu i innych zmian skórnych. Formułę ampułek wzbogacono o olej rycynowy oraz żel aloesowy, aby włosy nabrały
gładkości i zdrowego połysku.  Wskazania Kuracja przeznaczona jest do włosów potrzebujących silnego wzmocnienia i regeneracji.
Polecana jako uzupełnienie kuracji Seboradin Niger i Seboradin Regenerujący.  Dawkowanie Opakowanie stanowi 14 dniową kurację
odżywczą skóry głowy i włosów. Raz dziennie, na umyte włosy szamponem Seboradin, należy rozprowadzić całą zawartość 1 ampułki,
następnie dokładnie wmasować w skórę głowy i włosy. Nie spłukiwać! Można stosować również na włosy suche. Kuracje powtarzać w
zależności od potrzeb. 
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