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SKRZYPOVITA PRO, Serum przeciw wypadaniu włosów,
125ml
 

Cena: 37,89 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 125 ml

Postać -

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

SKRZYPOVITA PRO, Serum przeciw wypadaniu włosów, 125ml

Włosy to symbol zdrowia, witalności i jeden z atrybutów piękna. Utrata włosów to problem coraz bardziej powszechny, a zarazem
dotkliwy. Przyczyny wypadania włosów mogą być różne, a prawidłowa diagnoza może okazać się kluczem w walce z tym problemem.

Włosy starzeją się dokładnie tak jak skóra i inne organy. To kiedy te procesy następują zależy od indywidualnych uwarunkowań. W
przypadku włosów wiąże się to nie tylko z brakiem pigmentu czyli siwieniem, ale także z ich osłabieniem oraz wypadaniem. Procesy
starzenia się włosów można opóźnić stosując właściwą pielęgnację.

Serum Skrzypovita PRO
Laboratorium Skrzypovita PRO stworzyło serum do skóry głowy, oparte na nowatorskim składzie, którego bazą jest SYSTEM
BAICAPILTM. Dzięki zawartości kiełków soi i pszenicy oraz baikaliny, w procesie kiełkowania tworzą się biomolekuły - peptydy,
aminokwasy, oligosacharydy i glukoza.

BAICAPIL TM to innowacyjny mechanizm działania:
zwiększenie metabolizmu glukozy i produkcji ATP (tlen dostarczany do komórek włosa)- bardziej aktywne i żywotne mieszki włosowe
aktywacja komórek macierzystych - inicjacja nowej fazy anagenowej (wzrostu włosa), stymulacja wzrostu włosa i większa objętość
chroni mitochondrialne DNA przed stresem oksydacyjnym - bardziej aktywne i zdrowe komórki, wydłużona faza anagenowa, redukcja
utraty włosów oraz gęstsze i grubsze włosy
chroni komórki mieszka włosowego przed przedwczesnym starzeniem - wydłużenie fazy anagenowej

Sposób użycia: 
Produkt przeznaczony do aplikacji bezpośrednio na skórę głowy.
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Po umyciu i osuszeniu głowy ręcznikiem, nanieś niewielką ilość płynu na skórę głowy, w odstępach 2-4 cm. Następnie delikatnie wmasuj
preparat w skórę głowy przez 3 minuty. Pozostaw do całkowitego wchłonięcia lub wysusz włosy suszarką. Preparatu nie należy
spłukiwać. Stosuj serum codziennie lub po każdym myciu głowy.
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