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

SERUM NA POROST WŁOSÓW 150ml
Cena: 19,19 PLN

Opis produktu
SERUM NA POROST WŁOSÓW 150ml
Aktywne Ziołowe Serum na porost włosów - Apteczka Agafii
Serum w składzie posiada kompleks 7 roślinnych ekstraktów stymulujących wzrost włosów - prawoślaz, cytryniec chiński, żeń-szeń,
melisę, korzeń łopianu, pokrzywę, "kotki" brzozowe oraz aktywne komponenty: prowitaminę B5, kompleks drożdży piwnych, papryczkę
chili i Climabazol.
Składniki aktywne:
Prawoślaz - (Althaea Officinalis Extract) - bogaty w substancje o charakterze nawilżającym działa osłaniająco, zmiękczająco, pozwala
utrzymać prawidłowe nawilżenie.
Cytryniec chiński - (Shizandra Chinensis Officinalis Oil) - działa tonizująco i wzmacniająco.
Żeń-szeń - (Panax Ginseng Extract) – zapobiega łysieniu i wypadaniu włosów, posiada działanie regenerujące.
Melisa - (Mellissa Officinalis Leaf Oil) – intensywnie odżywia i tonizuje skórę, nadając jej zdrowy wygląd.
Łopian - (Arctium Lappa roqt Extract) - przeciwdziała wypadaniu włosów, łupieżowi, ma działanie antyseptyczne, oczyszczające,
ograniczające łojotok, kojące. Działa tonizująco na skórę głowy.
Pokrzywa - (Urtica Dioica Extract) – wzmacnia włosy, przeciwdziała ich przetłuszczaniu i wypadaniu, zapobiega łupieżowi.
Ekstrakt z kotków brzozowych (Betula Alba Extract) - nadaje włosom blask, zapobiega wypadaniu, poprawia ukrwienie skóry głowy co
skutkuje dotlenieniem i odżywieniem cebulek włosowych.
Drożdże piwne (Yeast Extract) – poprawiają strukturę włosa, wzmacniają i przyśpieszają wzrost. Kompleks drożdży piwnych zawiera
proteiny (źródło energii), witaminy grupy B, wszystkie podstawowe aminokwasy. Zapewnia kompleksowe działanie odżywcze.
Papryka ostra (Capsicum Annuum Fruit Extract) – jest dobrym środkiem na porost włosów, powoduje łagodne podrażnienie,
zaczerwienienie skóry i uczucie ciepła. Jest to naturalny środek który ma zdolność do rozszerzania naczyń krwionośnych, w wyniku
czego stymuluje uwalnianie histaminy która stymuluje podział komórek i wzrost nowych. Wysoka zawartość witaminy A, witaminy C i
innych składników odżywczych, zawartych w papryce pomaga odżywiać i chronić komórki u nasady włosów, aktywizuje mikrokrążenie,
co poprawia transport odżywczych substancji bezpośrednio do korzeni włosów.
Climbazol ® - hamuje rozwój Pityrosporum ovale - grzybków powodujących wykształcenie łupieżu, zapobiega ich powstawaniu
Prowitamina B5 - stymuluje przemianę materii, aktywizuje regenerację komórek skóry.
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Sposób użycia:
Stosować systematycznie 2-3 razy w tygodniu przez 2-3 miesiące. Serum rozpylić równomiernie na czyste, suche włosy i skórę głowy.
Pozostawić do wyschnięcia, nie zmywać.
Skład (INCI):
Althaea Officinalis Extract, Shizandra Chinensis Officinalis Oil, Panax Ginseng Extract, Mellissa Officinalis Leaf Oil, Arctium Lappa Root
Extract, Urtica Dioica Extract, Betula Alba Extract, Yeast Extract, Capsicum Anuum Fruit Extract, Climbazole, Allantoin, Pantothenic Acid,
Neolone.
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