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DERMEDIC CAPILARTE Serum kuracja stymulująca wzrost i
odrost włosów 150ml
 

Cena: 42,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać -

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Dermedic Capilarte Kuracja stymulująca wzrost i odrost włosów
Opakowanie:  150ml
Skład:  Kompleks PilotantumTM, Procapil, Kofeina, Sok z brzozy, D-Panthenol, Gliceryna
Wskazania: Specjalistyczna wcierka przeznaczona dla osób cierpiących na okresowe lub przewlekłe objawy wypadania włosów o różnej
etiologii. Znacząco hamuje nadmierne wypadanie włosów oraz stymuluje proces ich odrastania i zagęszczania.
Działanie: Serum wykazuje działanie wielokierunkowe:

hamuje produkcję dihydrotestosteronu (DHT) – hormonu odpowiedzialnego za skracanie się fazy wzrostu włosów, miniaturyzację
mieszków włosowych i w konsekwencji wypadanie włosów
poprawia mikrokrążenie skóry głowy, dzięki któremu komórki mieszka są zaopatrywane we właściwe ilości tlenu oraz niezbędnych
witamin i składników odżywczych. Meszko włosowe są odżywione, a ich aktywność biologiczna pobudzona i wydłużona
chroni i regeneruje komórki mieszka włosowego oraz poprawia ich witalność i w ten sposób przyspiesza wzrost korzeni włosów. Serum
indukuje wzrost nowych włosów, spowalnia proces ich starzenia się oraz utrzymuje je dłużej w fazie anagenu (fazie wzrostu)
dzięki zawartości w recepturze D-Panthenolu, uzupełnia niedobory kwasu pantotenowego – składnika niezbędnego dla funkcjonowania
łodyg oraz korzeni włosowych. Preparat poprawia ich bilans energetyczny, dzięki czemu wpływa na tempo wzrostu samych włosów,
zwiększa ich objętość oraz polepsza ogólna kondycję
równolegle serum łagodzi podrażnienia i sprzyja regulacji mikrobiomu skóry głowy
Sposób użycia: Serum należy stosować miejscowo na skórę.

Najlepsze efekty widoczne są przy codziennym stosowaniu serum przez minimum 3 miesiące, przy równoległym stosowaniu szamponu
kuracji stymulującej wzrost włosów Capilarte. Po 3 miesiącach stosowania zalecana jest miesięczna przerwa w kuracji. Dla utrzymania
efektu zaleca się stosowanie w tym czasie szamponu wzmacniającego hamującego wypadanie włosów Capilarte.
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