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Pharmaceris H H-STIMUCLARIS Szampon stymulujący
wzrost włosów i przeciwłupieżowy, 250ml
 

Cena: 56,07 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 250 ml (butelka)

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Polecany do mycia włosów i skóry głowy dla kobiet i mężczyzn, do włosów z problemem łupieżu oraz tendencją do wypadania,
przerzedzenia i łysienia. Rekomendowany do włosów słabych, cienkich, przetłuszczających się oraz osób z łojotokowym zapaleniem
skóry głowy i z nadmiernymi pokładami łuski. Formuła do codziennego stosowania, bezpieczna dla wrażliwej skóry głowy.

DZIAŁANIE:
Wysokospecjalistyczny szampon dermatologiczny stanowi skuteczne rozwiązanie współwystępujących, najtrudniejszych do
zniwelowania problemów skóry głowy – łupieżu oraz nadmiernego wypadania włosów. Szampon oparty na piroktonianie olaminy i
kwasie cytrynowym skutecznie oczyszcza skórę głowy, likwidując objawy oraz przyczyny uciążliwego i nieestetycznego łupieżu, który
zaburza fizjologiczny cykl życia włosa, wpływając na nadmierne wypadanie i przerzedzenie włosów. Sprawdzony kompleks kofeiny i
Naturalnego Czynnika Wzrostu FGF, stymuluje bioaktywator wzrostu włosa – białko FGF7, odpowiedzialne za ustabilizowanie cyklu
życia włosa, wydłużając fazę wzrostu – anagenu. Poprawia mikrokrążenie i dotlenienie komórek, wzmacnia mieszek włosowy,
jednocześnie wpływając na zahamowanie wypadania włosów oraz aktywując i przyspieszając ich naturalny wzrost. W rezultacie
powstrzymuje przedwczesną utratę włosów, przerzedzenie oraz łysienie skóry głowy, znacząco wzmacniając włosy, wygładzając ich
strukturę i zwiększając objętość. Delikatna formuła szamponu wzbogacona o kojący D-pantenol, przywraca równowagę skóry głowy,
komfort i niezbędny poziom nawilżenia. Szampon zmniejsza swędzenie i tendencję do przetłuszczania się włosów. Przywraca naturalne
pH skóry głowy, a włosy pozostawia miękkie i podatne na układanie, bez tendencji do łamania się.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA SKÓRZE GŁOWY Z TENDENCJĄ DO ŁUPIEŻU I WYPADANIA WŁOSÓW*:
70% - hamuje przedwczesne i okresowe wypadanie włosów,
90% - głęboko oczyszcza skórę głowy z zanieczyszczeń,
90% - likwiduje uciążliwy łupież,
100% - działa kojąco,
100% - koi podrażnienia,
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90% - przywraca niezbędny poziom nawilżenia.

Pojemność opakowania
250 ml

Obszar pielęgnacji
włosy , głowa

Rodzaj skóry
każda
wrażliwa
z tendencją do wypadania włosów
łupież suchy
łupież mokry

Działanie
nawilżające
wygładzające
wzmacniające
głęboko oczyszcza
kojące
łagodzi podrażnienia
przeciwłupieżowo

Stosowanie
codziennie
3 razy w tygodniu

Wiek
od 13 roku życia
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