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DERMEDIC CAPILARTE Szampon wzmacniający hamujący
wypadanie włosów 300ml
 

Cena: 35,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 ml

Postać -

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Dermedic Capilarte Szampoln wzmacniający hamujący wypadanie włosów
Opakowanie:  300ml
Skład:  Kompleks Pilotantum™, Procapil, Ekstrakt z ziaren fasoli guar, Zincidone , D-Panthenol, Witamina PP, Gliceryna
Wskazania:  Rozwiązanie dla kobiet i mężczyzn obdarzonych cienkimi i rzadkimi włosami oraz osób z problemem nadmiernego
wypadania włosów i brakiem wzrostu nowych. Wskazany jako przedłużenie kuracji stymulującej wzrost włosów CAPILARTE.
Opis produktu:  Specjalnie opracowana formuła preparatu regeneruje i wzmacnia strukturę mieszka oraz samego włosa, a jednocześnie
łagodnie oczyszcza włosy i skórę głowy, nie naruszając fizjologicznej równowagi jej mikrobiomu. Szampon zawiera Procapil i kompleks
Pilotantum™, które odżywiają i wzmacniają cebulkę włosa, a w konsekwencji ograniczają nadmierne wypadanie włosów. Stymulują także
mikrokrążenie skóry głowy, dzięki któremu komórki mieszka włosowego są zaopatrywane we właściwe ilości tlenu oraz niezbędnych
witamin i składników odżywczych. Preparat pobudza aktywność biologiczną cebulki, dzięki czemu wydłuża jej cykl życia oraz
intensyfikuje wzrost włosów. Faza anagenowa (faza wzrostu) w cyklu życia włosa wydłuża się, dzięki czemu włosy się zagęszczają i
zwiększa się ich objętość. Dzięki zawartości Zincidone szampon ogranicza o 65% produkcję 5-?-reduktazy – enzymu odpowiedzialnego
za zmniejszenie aktywności i zanikanie mieszków włosowych oraz przedwczesne osłabienie i wypadanie włosów. Szampon wspiera
wzrost włosa i działa na jego strukturę – zastosowane w preparacie: Ekstrakt z ziaren fasoli guar, Gliceryna, D-Panthenol oraz witamina
PP nadają włosom połysk, wygładzają je, pogrubiają ich łodygi, ułatwiają rozczesywanie i zapobiegają rozdwajaniu końcówek.
Działanie:  Zahamowanie wypadania włosów
Zwiększona objętość i grubość włosów
Nie narusza fizjologicznej równowagi mikrobiomu skóry głowy
Łagodnie oczyszcza włosy i skórę głowy
Polecany do codziennego, całorocznego stosowania
Uwaga:  Produkt przebadany klinicznie i trychologicznie.
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