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PHARMACERIS H STIMUFORTEN p/wypad.włosów - 125ml
 

Cena: 62,46 zł

Opis słownikowy

MARKA PHARMACERIS

OPAKOWANIE 125 ml (fl.)

POSTAĆ SPRAY

PRODUCENT LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Polecany dla kobiet i mężczyzn z problemem nasilonego, okresowego i przedwczesnego wypadania włosów. Pomaga walczyć z
przerzedzeniem włosów oraz z łysieniem o podłożu genetyczno-hormonalnym (łysienie androgenowe) oraz spowodowanym czynnikami
środowiskowymi. Skutecznie zapobiega utracie włosów wynikającej z długotrwałego przyjmowania leków, stresu, przemęczenia,
osłabienia organizmu (diety), a także z powodu spadku hormonów np. u kobiet po porodzie. Bezpieczny dla wrażliwej skóry głowy.

DZIAŁANIE:
Specjalistyczny preparat o unikalnym połączeniu składników aktywnych Naturalnego Czynnika Wzrostu FGF oraz kofeiny wykazuje
dwukierunkowe działanie: wstrzymuje proces wypadania włosów oraz stymuluje wzrost nowych. Kompleks działa na poziomie cebulek
włosowych, poprawia mikrokrążenie i dotlenienie komórek. Spowalnia starzenie się włosów, przyspieszając ich naturalny wzrost i
wydłużenie cyklu życia włosa (faza anagenu). W efekcie hamuje przedwczesny proces wypadania, przerzedzenia oraz łysienia o różnej
etiologii. Kompleks z udowodnioną naukowo skutecznością aktywuje geny uśpionych mieszków włosowych do wzrostu całkowicie
nowych włosów tzw. meszkowych, widocznie zwiększając ich ilość i zmniejszając widoczność skóry głowy. Kofeina powstrzymuje
uwarunkowane genetycznie, przedwczesne wypadanie włosów i łysienie, neutralizując negatywny wpływ hormonów (androgenów, DTH).
Preparat wzmacnia i pogrubia włosy, wygładza ich strukturę i zwiększa objętość. Posiada pH neutralne dla skóry, wykazuje wysoki
współczynnik
tolerancji. Nie przetłuszcza i nie obciąża włosów. Formuła aktywna przez 24h.

Skład
210909 Aqua (Water), Pentylene Glycol, Caffeine, Urea, SH-Polypeptide-11, Squalane, Hydroxyacetophenone, Maltodextrin, Sodium Lauryl
Sulfoacetate, Sodium Oleoyl Sarcosinate, Hydroxyethylcellulose, Sodium Chloride, Sodium Oleate, Xanthan Gum, Glyceryl Behenate,
Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Ethylhexylglycerin, Disodium Phosphate, Potassium Chloride, Potassium Phosphate, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance)

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.aptekazabobrze.pl
https://www.aptekazabobrze.pl/pharmaceris-h-stimuforten-p-wypad-wlosow-125ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

