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DERMEDIC CAPILARTE Szampon kuracja stymulująca
wzrost włosów 300ml
 

Cena: 41,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 ml

Postać -

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Dermedic Capilarte Szampon kuracja stymulująca wzrost włosów
Opakowanie:  300ml
Skład:  Kompleks PilotantumTM, Ekstrakt z komórek macierzystych jabłoni, Ekstrakt z bazylii królewskiej, Procapil, Kofeina, Zincidone, D-
Panthenol, Witaminy E i C, Gliceryna
Wskazania:  Polecany dla kobiet i mężczyzn z problemem nadmiernego wypadania włosów o różnej etiologii, w tym uwarunkowane
genetycznie i hormonalnie łysienie androgenowe. Jest przeznaczony także dla osób, u których w wyniku przyjmowania leków, stresu czy
osłabienia organizmu występuje czasowa bądź permanentna utrata i widoczne osłabienie włosów.
Opis produktu:  Specjalnie opracowana formuła preparatu o udowodnionej skuteczności działania in vivo* aktywizuje i wzmacnia
komórki mieszka włosowego oraz intensyfikuje wzrost samego włosa. Szampon łagodnie oczyszcza włosy i skórę głowy, nie naruszając
fizjologicznej równowagi jej mikrobiomu. Ekstrakt z komórek macierzystych owoców jabłoni oraz składniki specjalnie opracowanego
kompleksu PilotantumTM sprawiają, że szampon stymuluje mikrokrążenie skóry głowy, dzięki któremu komórki mieszka są
zaopatrywane we właściwe ilości tlenu oraz niezbędnych witamin i składników odżywczych. Pobudza w ten sposób aktywność
biologiczną mieszka, co wydłuża, przyspiesza i intensyfikuje wzrost włosów. Faza angenowa (faza wzrostu) w cyklu życia włosa trwa
dłużej, dzięki czemu włosy zagęszczają się i zwiększa się ich objętość.

Efekty działania preparatu spotęgowane są dzięki uwzględnieniu w jego formule Procapilu. Składnik ten poprawia ukrwienie mieszka
włosowego i jakość budujących go komórek, a także ogranicza w komórkach procesy prowadzące do wzmożonej utraty włosów. Dzięki
zawartości Ekstraktu z bazylii, Zincidone oraz Kofeiny szampon znacząco ogranicza produkcję 5-?-reduktazy – hormonalnie zależnego
enzymu odpowiedzialnego za spowolnienie aktywności i zanikanie mieszków włosowych oraz za przedwczesne osłabienie i wypadanie
włosów. Zincidone dodatkowo zapobiega przetłuszczaniu się włosów, łagodząc jednocześnie podrażnienia skóry głowy. Szampon nie
tylko stymuluje i intensyfikuje wzrost włosa, ale też działa na samą jego strukturę – zastosowane w preparacie Gliceryna i D-Panthenol
wzmacniają łodygi włosów, nadają im połysk, wygładzają je i pogrubiają ich włókna, ułatwiają rozczesywanie oraz zapobiegają
rozdwajaniu się końcówek. Wysoka zawartość flawonoidów w kompleksie Pilotantum™ w połączeniu z witaminami E i C sprawia, że
dzięki neutralizacji wolnych rodników i szkodliwego działania czynników zewnętrznych preparat chroni mieszki i włosy przed
przedwczesną degradacją.
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Działanie:  Szampon kuracja stymulująca wzrost włosów:

łagodnie oczyszcza włosy i skórę głowy
pobudza wzrost nowych, silnych włosów
wpływa na zahamowanie nadmiernego efektu łysienia oraz
zwiększenie objętości i grubości włosów
nie narusza fizjologicznej równowagi mikrobiomu skóry głowy
Sposób użycia:  Najlepsze efekty widoczne są przy codziennym stosowaniu szamponu przez minimum 3 miesiące, przy równoległym
stosowaniu serum 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.

*Badania kliniczne niezależnej jednostki badawczej pod kontrolą dermatologa na zlecenie Instytutu Badawczo-Rozwojowego Biogened.
Aplikacja szamponu raz dziennie przez 3 miesiące z równoległym stosowaniem serum kuracji stymulującej wzrost i odrost włosów
Capilarte.
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