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REGENERUM Regeneracyjne serum do włosów 125 ml
 

Cena: 22,75 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opakowanie 125 ml

Postać serum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Aqua, Cetyl Alcohol, Silicone Quaternium-16/ Undeceth-11/ Butyloctanol/ Undeceth-5, Stearyl Alcohol, Glycerin/ Hydrolyzed
Ceratonia Siliqua Seed Extract/ Zea Mays Starch, Behentrimonium Chloride/ Isopropyl Alcohol, Dimethicone, Panthenol, Ricinus
Communis Seed Oil, Butylene Glycol/ Glycine Soja Germ Extract/ Triticum Vulgare Germ Extract, Tocopherol, Parfum, Disodium EDTA,
Benzyl Alcohol/ Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone, Citric Acid.  Działanie Regenerum regeneracyjne serum do włosów
intensywnie wzmacnia i regeneruje włosy zniszczone i słabe, naprawiając uszkodzenia powstałe w skutek działania czynników
zewnętrznych oraz zabiegów termicznych (np. suszenie, prostowanie), chemicznych (np. trwała, koloryzacja) i mechanicznych (np.
wiązanie włosów). Serum ułatwia rozczesywanie oraz układanie włosów, a także zapobiega puszeniu się. Nadaje włosom blask,
gładkość i zdrowy wygląd, jednocześnie nawilżając i odżywiając skórę głowy. Obecny w składzie wielofunkcyjny składnik roślinny
otrzymywany na drodze selektywnej hydrolizy protein pozyskanych z nasion drzewa karob zmniejsza łamliwość włosów, a także
poprawia ich spójność, elastyczność i odporność na szkodliwe czynniki zewnętrzne, Serum zostało wzbogacone również o ekstrakt z
kiełków soi i pszenicy, który działa odżywczo na włosy, pobudzając aktywność komórek występujących w skórze, co wpływa na
wydłużenie fazy wzrostu włosów i przyczynia się do ograniczenia ich wypadania. Pantenol i olej rycynowy dogłębnie odżywiają i
wzmacniają włókna włosowe oraz zmniejszają ich skłonność do rozdwajania. Dodatkowo serum neutralizuje ładunek elektrostatyczny
włosa, dzięki czemu niweluje efekt puszenia, ułatwiając pielęgnację i układanie, a dzięki systemowi stopniowego uwalniania substancji
aktywnej, preparat zapewnia długotrwałą pielęgnację włókien keratynowych włosów od korzenia po samą końcówkę.  Dawkowanie
Regenerum regeneracyjne serum do włosów może być stosowane jako okresowa kuracja lub przez cały rok. Serum należy nakładać na
umyte, wilgotne włosy. Następnie dokładnie wmasować we włosy od nasady aż po same końce. Po około 5-10 minutach dokładnie
spłukać. Stosować dwa razy w tygodniu lub częściej w zależności od indywidulnych potrzeb.  Przeciwwskazania Nadwrażliwość na
którykolwiek ze składników produktu. 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.dermoeco.pl
https://www.dermoeco.pl/uroda/pielegnacja-wlosow/serum-olejki-nafty/regenerum-regeneracyjne-serum-do-wlosow-125-ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

