Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

ODŻYWKA W AMPUŁKACH ZIOŁOWA 7 ampułek
Cena: 27,90 PLN

Opis produktu
ODŻYWKA W AMPUŁKACH ZIOŁOWA 7 ampułek
Opakowanie zawiera 7 ampułek po 5ml
Ziołowy kompleks do włosów wypadających i osłabionych. Ogranicza wypadanie włosów, wzmacnia je, regeneruje i odżywia.
Składniki aktywne:
Ceramidy roślinne - wzmacniają powierzchniową warstwę włosów, zapobiegają ich osłabianiu się, nadają włosom blask
Olej sojowy - nawilża, zmiękcza i poprawia kondycję włosów, działa ochronnie, przeciwzapalnie i wspomaga gojenie się ran, reguluje
nadmierne wydzielanie łoju
Olej łopianowy - zapobiega nadmiernemu wypadaniu włosów i powstawaniu łupieżu; działa antyseptycznie, oczyszczająco, kojąco,
tonizująco na skórę głowy
Kompleks witamin (A, E, F)
Olejny wyciąg z pokrzywy - szczególnie polecany w przypadku nadmiernego wypadania włosów, wzmacnia cebulki włosów i pobudza je
do wzrostu
Olej z zalążków pszenicy - skuteczny w pielęgnacji włosów suchych i łamliwych
Olejek dzikiej róży - stymuluje wzrost silnych i zdrowych włosów
Olejek z czarnej porzeczki - doskonale radzi sobie z podrażnieniami skóry, atopowym zapaleniu skóry, egzemie, łuszczycy, łupieżu i przy
nadmiernym wypadaniu włosów
Olejny wyciąg z ostropestu
Olej rozmarynowy
Klimbazol - hamuje rozwój Pityrosporum ovale - grzybków powodujących powstawanie łupieżu
Kompleks przeciwutleniaczy
Sposób użycia:
Zawartość jednej ampułki masującymi ruchami nanieść na skórę głowy i włosy (jak najbliżej cebulek włosowych). Dla lepszego efektu
nanieść czepek na włosy i ogrzać ręcznikiem. Pozostawić na 30-40 minut, następnie umyć włosy. Środek stosować 1-2 razy w tygodniu
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przez okres 2-3 miesięcy.
Skład (INCI):
Triticum Vulgare Germ Oil, Glycine Soja Oil, Retinol, Tocopherol, Linoleic Acid, Climbazole, Urtica Dioica Extract, Silybum Marianum
Extract, Rosa Canina Fruit Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Ribes Nigrum Seed Oil, Ceramide 1, BHA, BHT, Propyl Gallate, Tallow
Glycerides, CitricAacid, Olus.
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