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SEBORADIN FITOCELL Maska do włosów 150 ml
 

Cena: 55,15 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ

Opakowanie 150 ml

Postać maska

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Wskazania Kuracja z roślinnymi komórkami macierzystymi, stymuluje odrost włosów. Włosy słabe, cienkie, skłonne do wypadania i
przerzedzone, włosy potrzebujące wzmocnienia i odżywienia. Do każdego rodzaju włosów.  Działanie Preparat nowej generacji zawiera
ekstrakt z roślinnych komórek macierzystych PhytoCellTec Malus Domestica stymuluje wzrost włosów, opóźnia proces ich starzenia.
Korzeń chinowca wzmacnia włosy, zmniejsza utratę wody, hamuje wzmożone wypadanie włosów, jest źródłem inuliny – naturalnego
prebiotyku, który utrzymuje prawidłową mikroflorę skóry głowy. Olej z orzecha brazylijskiego to doskonałe źródło witaminy F (NNKT),
tworzy barierę ochronną dla lipidów znajdujących się we włosach, działa naprawczo i odbudowująco. Proteiny mleczka jedwabiu
poprawiają wygląd łodygi włosa. Olej arganowy odżywia i intensywnie regeneruje włosy, zmniejsza ich łamliwość i zapobiega
rozdwajaniu końcówek. Ekstrakt z lukrecji dzięki obecności flawonoidów wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, a dzięki zawartości
glicyryzyny wpływa na utrzymanie odpowiedniego stopnia nawilżenia skóry głowy i włosów. Ekstrakt z nasturcji wzmacnia włosy,
poprawia ich strukturę. Włosy nabierają blasku, zyskują zdrowy wygląd, łatwiej się rozczesują. Są bardziej gęste, mocniejsze i
odporniejsze na uszkodzenia. Wypadanie włosów wyraźnie się zmniejsza.  Skuteczność potwierdzona przez niezależne, specjalistyczne
laboratorium badawcze – test samooceny pod kontrolą dermatologiczną.  Preparat zawiera składniki z certyfikatem Ecocert.  
Dawkowanie Nanieść maskę na umyte szamponem Seboradin FitoCell włosy, rozprowadzić, wmasować w skórę głowy i włosy.
Pozostawić na ok. 5 min. , dokładnie spłukać ciepłą wodą. Stosować 2 – 3 razy w tygodniu. Można używać w formie kompresu podczas
kąpieli lub w saunie. Nie obciąża włosów. Dla uzyskania najlepszych efektów zaleca się stosowanie pełnej kuracji wraz z szamponem i
serum Seboradin FitoCell.  
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