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Pharmaceris H, H-STIMUPURIN, Specjalistyczny szampon
stymulujący wzrost włosów, 250ml
 

Cena: 56,07 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 250 ml

Postać -

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

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Szampon opracowany specjalnie dla kobiet i mężczyzn z problemem nasilonego okresowego i przedwczesnego wypadania włosów.
Pomaga walczyć z łysieniem o podłożu genetyczno-hormonalnym (łysienie androgenowe) oraz spowodowanym czynnikami
środowiskowymi. Skutecznie zapobiega utracie włosów wynikającej z długotrwałego przyjmowania leków, stresu, przemęczenia,
osłabienia organizmu (diety) oraz po ciąży. Bezpieczny dla wrażliwej skóry głowy.

DZIAŁANIE:
Pierwsze na rynku unikalne połączenie dwóch składników Naturalnego Czynnika Wzrostu FGF oraz kofeiny (aktywne zgłoszenie
patentowe), stanowi skuteczne i naukowo udowodnione działanie, hamujące proces wypadania włosów i jednocześnie stymulujące ich
odrastanie. Składniki kompleksu działają na poziomie komórkowym aktywując geny odpowiedzialne za proces budowy nowego włosa.
Pobudzają jednocześnie aktywność życiową istniejących mieszków włosowych, przyspieszając naturalny wzrost włosów i wydłużając
ich cykl życia (fazę anagenu). Kofeina zapobiega uwarunkowanemu genetycznie łysieniu, neutralizując negatywny wpływ hormonów
(androgenów, DHT) odpowiedzialnych za degradację włosów i przedwczesne wypadanie. Starannie dobrane składniki kondycjonujące:
niacynamid (wit. PP), D-pantenol oraz biotyna działają łagodząco przywracając fizjologiczną równowagę skóry głowy. Szampon
delikatnie i skutecznie oczyszcza włosy i skórę głowy. Wygładza strukturę włosa, wzmacnia i przywraca ich naturalną gęstość. Ultra-
łagodna baza myjąca, o wysokim współczynniku tolerancji i biozgodna z pH skóry.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA PRZEZ DERMATOLOGÓW I PACJENTÓW*:
100% - zwiększa gęstość i grubość włosów,
93% - hamuje wypadanie włosów,
87% - wzmacnia włosy,
70% - pobudza wzrost nowych włosów,
70% - zapobiega łysieniu,
70% - skóra głowy jest mniej widoczna.
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Pojemność opakowania
250 ml

Rodzaj skóry
każda
wrażliwa
z tendencją do wypadania włosów
osłabiona

Działanie
wygładzające
wzmacniające
oczyszczające
łagodzi podrażnienia
stymuluje wzrost włosów
zwiększa gęstość włosów
zwiększa grubość włosów

Stosowanie
codziennie
w zależności od potrzeb

Wiek
od 13 roku życia
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