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Hair Medic, Tonik na odrost włosów, 150 ml
 

cena: 396,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Postać tonik

Producent Hair Medic

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie na porost włosów, na wypadanie włosów, na
wzmocnienie włosów

Opis produktu
 

Hair Medic - Najsilniejszy na rynku tonik wspomagający odrost włosów 

Hair Medic Hair Tonik został stworzony z myślą zarówno o kobietach jak i mężczyznach zmagających się z problemem nadmiernego
wypadania włosów.

Dzięki zastosowaniu technologii niskotemperaturowej nano - ekstrakcji wykorzystującej właściwości aż czternastu organicznych
składników aktywnych zawartych w preparacie Hair Medic - Twoje włosy odzyskają gęstość oraz zatrzymasz ich wypadanie.

Składniki 

Hair Medic to bogactwo 14 organicznych składników aktywnych pozyskanych bez utraty ich najcenniejszych funkcji czy właściwości.
Jet w pełni naturalny ponieważ omijamy stosowanie chemii, wysokiego ciśnienia czy wysokiej temperatury.

14 organicznych składników aktywnych pozyskanych przy pomocy niskotemperaturowej nano-ekstrakcji

- Laminaria Cloustoni Extract
Dogłębnie odżywia cebulki włosów.
Usuwa łupież i nadmierne sebum, działa przeciwzapalnie i regenerująco przywracając równowagę skóry głowy. Zmniejsza swędzenie
skóry głowy.

Undaria Pinnatifida Extract

Dogłębnie odżywia cebulki włosów.
Zmniejsza swędzenie skóry głowy. Działa regenerująco przywracając równowagę skóry głowy

- Camellia Sinensis Leaf Extract
Zatrzymuje wypadanie włosów i powoduje odrost włosów.

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.zdro-vita.pl


 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
Dogłębnie odżywia cebulki włosów. Usuwa łupież i nadmierne sebum. Zmniejsza swędzenie i przywraca równowagę skóry głowy.
Przyspiesza wzrost włosów i nadaje im objętość.

- Thuja Orientalis Leaf Extract
Zatrzymuje wypadanie włosów i powoduje odrost utraconych włosów.
Pogrubia włosy i przyspiesza ich wzrost, nadając objętość.
Zmniejsza swędzenie i przywraca równowagę skóry głowy

- Morus Alba Bark Extract
Przywraca równowagę skóry głowy.
Przywraca naturalny kolor przedwcześnie siwym włosom

- Artemisia Vulgaris Extract
Zmniejsza swędzenie skóry głowy i przywraca jej równowagę.
Dogłębnie odżywia cebulki włosów

- Glycine Soja (Soybean) Seed Extract
Zmniejsza swędzenie skóry głowy

- Sesamum Indicum (Sesame) Seed Extract

Dogłębnie odżywia cebulki włosów. Przywraca równowagę skóry głowy.
Przywraca przedwcześnie siwym włosom naturalny kolor.

- Polygonum Multiflorum Root Extract

Zmniejsza swędzenie skóry głowy i przywraca jej równowagę.

- Poria Cocos Extract
Przywraca równowagę skóry głowy i zmniejsza swędzenie.

- Rehmannia Chinensis Root Extract
Pogrubia włosy i nadaje im objętość.
Zmniejsza swędzenie i przywraca równowagę skóry głowy.

- Sophora Angustifolia Root Extract
Wyrównuje kolor skóry usuwając przebarwienia.
Przywraca równowagę skóry głowy i zmniejsza jej swędzenie.
Dogłębnie odżywia cebulki włosów.

Caffeoyl Decapeptide-17

Dogłębnie odżywia cebulki włosów.

- Sh-Oligopeptide-2
Dogłębnie odżywia cebulki włosów i przywraca równowagę skóry głowy

Aromat, Benzoesan Sodu, Alcohol, Aqua

Działanie składników aktywnych preparatu

Zatrzymuje wypadanie włosów
Dogłębnie odżywia cebulki włosów
Powoduje odrost utraconych włosów
Przyspiesza wzrost włosów
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Pogrubia włosy
Nadaje objętość włosom
Przywraca kolor przedwcześnie siwym włosom
Usuwa łupież i nadmierne sebum
Przywraca równowagę skóry głowy
Zmniejsza swędzenie skóry głowy
Usuwa przebarwienia skóry głowy

Wypróbuj sprawdzoną kurację już dziś i miej uciążliwy problem z głowy!
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