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RADICAL MED Zestaw SZAMPON+ODŻYWKA przeciw
wypadaniu włosów
 

Cena: 25,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 ml (+200ml)

Postać -

Producent INSTYTUT DERMOKOSMETYKÓW
IDEEPHARM SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RADICAL MED SZAMPON przeciw wypadaniu włosów 300ml oraz ODŻYWKA przeciw wypadaniu włosów 200ml ZESTAW

Zestaw Radical med.

Rodzaj włosów: wypadające, zniszczone

Seria o specjalnie opracowanej recepturze, bogatej w silne składniki aktywne o wysokim stężeniu zapewnia skuteczne i wielopoziomowe
działanie, eliminując główne przyczyny wypadania włosów.

hamuje wypadanie włosów- 91%

pobudza wzrost włosów- 85%

-----------------------

RADICAL MED

SZAMPON PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW

300ml

Szampon działa na bazie biokompleksu Pro-Hair Booster 4H, który odpowiada za kotwiczenie cebulek włosowych, co chroni przed ich
wypadaniem. Zawiera intensywnie działające, składniki myjące, które dokładnie oczyszczają włosy i skórę głowy. Działa wzmacniająco i
pielęgnacyjnie. Korzystnie oddziałuje na kondycję i wygląd włosów, dodaje im blasku i zwiększa gładkość.
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Stosowanie:

Niewielką ilość szamponu nałożyć na wilgotne włosy, masować aż do czasu pojawienia się piany. Pozostawić na 3-4 minuty, a potem
dokładnie spłukać.

Przeciwwskazania:

Uczulenie na składniki preparatu.

Skład:

Aqua, sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Propylene Glycol, Equisetum Arvense, herb Extract, Sodium
Lauroyl Sarcosinate, Sodium Chloride, Butelyne Glycol, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated castor Oil, Apigenin, Oleanolic Acid,
Biotinyl Tripeptide-1, Panthenol, Inulin, Glycerin, Hydrolyzed Ceratonia Siliqua Seed Extract, Zea Mays Statch, Polyquaternium-7, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Silicone Quaternium-22, Polyglyceryl-3 Caprate, Dipropylene Glycol, PEG-150 Pentaerythrityl
Tetrastearate, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, DMDM-Hydantoin,
Disodium EDTA, Parfum, Hexyl Cinnamal.

Wskazania:

Preparat polecany do włosów widocznie osłabionych ze skłonnością do wypadania.

----------------------

RADICAL MED

ODŻYWKA PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW

200 ml

Efekty: - doskonale pielęgnuje włosy, - dostarcza im niezbędnych składników odżywczych, - wyraźnie wzmacnia i hamuje wypadanie -
przyspiesza wzrost włosów, - poprawia ich kondycję i wygląd - przywracając witalność, jedwabistą gładkość i blask. - sprawia, że włosy
stają się grubsze i mocniejsze, odporne na uszkodzenia i rozdwajanie, bardzo dobrze się rozczesują i lepiej układają.

Przeznaczona do pielęgnacji włosów osłabionych i wypadających. Specjalnie opracowana receptura, bogata w wyjątkowo silne składniki
aktywne w wysokim stężeniu zapewnia skuteczne i wielopoziomowe działanie eliminując główne przyczyny wypadania włosów.

ZAWIERA:

Zaawansowany biokompleks kotwiczący włosy Pro-Hair Booster 4H

bogaty w peptyd witaminowy, apigeninę i kwas oleanowy.

Poprawia zakotwiczenie włosów w skórze głowy, pobudza mikrocyrkulację, dostarczając składniki odżywcze do włosów oraz hamuje
aktywność enzymu 5-alfa-reduktazy, odpowiedzialnego za androgenalne łysienie.

Ekstrakt ze skrzypu polnego

źródło rozpuszczalnej krzemionki i cennych minerałów,

Poprawia dotlenienie komórek oraz wyraźnie wzmacnia włosy, zapobiegając ich wypadaniu.

Prowitamina B5

działa wzmacniająco na włosy i zmniejsza ich wypadanie, głęboko odżywia cebulki oraz nawilża i regeneruje włosy zapewniając im
zdrowy wygląd.

Płynna keratyna
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Keratyna jest naturalną substancją stanowiącą jeden z głównych elementów struktury włosa Uzupełnia ubytki we włosie i odbudowuje
jego strukturę. Sprawia że włosy są wyczuwalnie i wizualnie zdrowsze, są bardziej elastyczne i łatwiej się układają.

Zwiększa wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, ogranicza rozdwajanie się końcówek,nawilża.

Keratyna poprawia również stan skóry głowy dzięki zawartości siarki, która działa przeciwgrzybicznie i łagodząco.

Inutec

naturalny prebiotyk działa nawilżająco i łagodząco, ułatwia rozczesywanie oraz poprawia kondycję i wygląd włosów, przywraca im
jedwabistą gładkość i blask.

SPOSÓB UŻYCIA

Na suche lub wilgotne włosy oraz skórę głowy nanieść niewielką ilość odżywki.

Następnie rozczesać włosy i ułożyć fryzurę.
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