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POKRZEPOL odżywka 200ml
 

Cena: 23,90 PLN

Opis produktu
 

POKRZEPOL ODŻYWKA 200ml

Informacje ogólne:
Wypadające, osłabione włosy wymagają specjalnych środków o silnym, zdecydowanym działaniu. Warto zadbać, aby stosowane
preparaty składały się z bezpiecznych i naturalnych składników. Odpowiedzią na te potrzeby jest unikatowa odżywka Pokrzepol –
skoncentrowany środek wzmacniający kondycję włosów, niwelujący wypadanie i dodający zdrowego blasku. Bogaty skład sprawia, że
nadaje się do każdego rodzaju włosów.

Odżywka Pokrzepol łatwo się spłukuje, nie podrażnia i doskonale odżywia. Najlepsze efekty przyniesie stosowana wraz z płynem przeciw
wypadaniu włosów z tej samej serii.

Jej działanie opiera się na zastosowaniu nawilżającej, łagodzącej podrażnienia prowitaminy B5 (Pantenolu) i naturalnych wyciągów
roślinnych. Każdy z nich wzmacnia włókno włosowe powstrzymując nadmierne wypadanie, a także posiada wiele innych funkcji, które
sprawiają, że fryzura szybko zyskuje zachwycającą objętość i zdrowy wygląd:

Ekstrakt z brzozy wzmacnia cebulki i nadające sprężystości. Jego właściwości oczyszczająco-regeneracyjne sprawiają, że
fryzura szybko odzyskuje swoją naturalną witalność. Wyciąg z brzozy może wspomagać porost również w przypadku łysienia
(łojotokowego, plackowatego itd.)
Ekstrakt ze skrzypu polnego od pokoleń wykorzystywany w medycynie i kosmetyce. Wykazuje silne działanie wzmacniające i
ograniczające wypadanie włosów. Sekret skuteczności skrzypu tkwi w obecności dwóch składników będących budulcem
struktury włosa: potasu i łatwo przyswajalnej krzemionki.
Ekstrakt z pokrzywy idealny na wzmocnienie cebulek i nadanie fryzurze upragnionej gęstości, oraz jako środek regulujący pracę
gruczołów łojowych. Zapobiega nadmiernemu przetłuszczaniu się skóry głowy.
Ekstrakt z kiełków soi i pszenicy bogaty w witaminy, minerały i biotynę, która stanowi cenny budulec włosa. Ich obecność
zwiększa syntezę protein i wydłuża tzw. fazę wzrostu, dzięki czemu doskonale wpływa na zwiększenie gęstości włosów.

Sposób użycia:
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Nanieść odżywkę na wilgotne, czyste włosy i delikatnymi, masującymi ruchami wetrzeć w skórę głowy, następnie rozprowadzić po całej
długości włosów. Pozostawić na głowie kilka minut, następnie spłukać. Stosować 2-3 razy w tygodniu. Zaleca się stosować wspólnie z
Pokrzepolem płynem przeciw wypadaniu włosów.

Skład (Ingredients): 
Aqua, Propylene Glycol, Equisetum Arvense, Cetyl alcohol, Betula Alba, Urtica Dioica, Behentrimonium Chloride, Butylene Glycol, Glycine
Soja Extract, Triticum Vulgare Germ Extract, Glycerin, DMDM Hydantoin, Methylparaben, Propylparaben, Phenoxyethanol, Methoxy
PEG/PPG-7/3 Aminopropyl Dimethicone, Panthenol, Cl 77891, Parfum, Citric acid.

Testowany dermatologicznie.
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