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

OLEJ Z KORZENIA ŁOPIANU Z ZIOŁAMI 150ml
Cena: 45,40 PLN

Opis produktu
OLEJ Z KORZENIA ŁOPIANU Z ZIOŁAMI 150ml
Informacje ogólne:
Składniki aktywne:
Łopian zawiera naturalną inulinę, proteiny, oleje eteryczne, substancje garbnikowe, sole mineralne, witaminy. Odżywia i wzmacnia cebulki
włosowe, zapobiega wypadaniu włosów, przyspiesza ich wzrost, regeneruje uszkodzoną strukturę włosów, działa korzystnie przy
łupieżu, suchości, podrażnieniach i swędzeniu skóry głowy.
Pokrzywa zawiera bogaty zestaw biologicznie aktywnych substancji, który pobudza pracę mieszków włosowych, zwiększa napięcie
ścianek naczyń krwionośnych. Likwiduje podrażnienia i swędzenie skóry głowy, zapewnia profilaktykę łupieżu, zapobiega wypadaniu
włosów i przedwczesnemu siwieniu.
Oman wielki zawiera inulinę, glikozydy, kwasy organiczne, alkaloidy oraz witaminę E, która zwiększa ukrwienie skóry, tym samym wpływa
na dotlenienie i odżywienie mieszków. Posiada działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne. Łagodzi swędzenie i podrażnieniach skóry
głowy, przyspiesza wzrost włosów.
Podbiał zawiera glikozydy, śluzy, kwasy organiczne, substancje garbnikowe, inulinę, olejki eteryczne. Stosuje się przy świądzie,
wypadaniu włosów i podrażnieniach skóry głowy. Reguluje tworzenie się sebum oraz stymuluje wzrost włosów.
Skrzyp polny zawiera alkaloidy, kwasy organiczne, kwas krzemowy, karoten, kwas askorbinowy. Korzystnie działa przy łupieżu,
podrażnieniach i swędzeniu skóry głowy. Stymuluje pracę cebulek włosowych.
Uczep trójlistkowy zawiera substancje śluzowe i garbnikowe, alkaloidy, karotynę, kwas askorbinowy. Stosuje się przy łojotoku, świądzie i
zapaleniu skóry. Sprzyja szybkiej regeneracji nabłonka skóry.
Intensywnie wzmacniająca kuracja na słabe, łamliwe i wypadające włosy.
Działanie na włosy:
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odżywia i wzmacnia cebulki włosowe
odnawia słabą i uszkodzoną strukturę włosów
hamuje wypadanie i przyspiesza wzrost włosów
działa korzystnie przy łupieżu
regeneruje włosy po zabiegach fryzjerskich
Działanie na skórę :
suchości, podrażnieniach, swędzeniu skóry głowy
odżywia i pielęgnuje
zapobiega zmarszczkom
działa korzystnie na skórę grzybiczą oraz cerę trądzikową
Wzmacnia i odbudowuje łamliwe paznokcie.
Odżywia i wzmacnia cienkie, rzadkie brwi oraz rzęsy
Sposób użycia:
Do wzmocnienia cebulek włosowych, pielęgnacji skóry głowy, zniszczonych, wypadających włosów oraz przy łupieżu:
1-3 razy w tygodniu niewielką ilość oleju wetrzeć w skórę głowy i włosy. Rozczesać grzebieniem w celu równomiernego rozprowadzenia.
Głowę owinąć ręcznikiem lub założyć czepek foliowy. Po 1-3 godzinach (im dłużej tym lepszy efekt) zmyć ciepłą wodą z łagodnym
szamponem.
Do pielęgnacji rzęs:
Codziennie wieczorem nanieść pędzelkiem odrobinę oleju na rzęsy.
Do pielęgnacji twarzy oraz całego ciała: Codziennie delikatnie wcierać olej w ciało oraz twarz, szczególnie pod oczami.
Do pielęgnacji paznokci:
Codziennie wcierać w paznokcie kilka kropli oleju.
Składniki /Ingredients:
Arctium Lappa Root Extract, Bidens Tripartita Leaf Extract, Urtica Dioica Leaf Extract, Inula Helenium Root Extract, Tussilago Farfara
Leaf Extract, Equisetum Arvense Leaf Extract.
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