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SILVER STOP PŁYN PRZECIW SIWYM WŁOSOM 200 ML
 

cena: 67,48 PLN

Opis słownikowy

Zastosowanie do brwi, Do rzęs

Opis produktu
 

SILVER STOP PŁYN PRZECIW SIWYM WŁOSOM jest to preparat przywracający naturalny kolor siwym włosom.

Na podstawie dotychczasowych badań skuteczność preparatu w Europie wynosi około 98%.

Należy pamiętać, że działanie preparatu nie polega na efekcie koloryzującym,

Silver Stop działa nie tylko na włosy, ale też na ich cebulki.

Oprócz przywrócenia włosom blasku i naturalnego koloru, można też zauważyć wzrost ich elastyczności, grubości oraz częściową
likwidacje łupieżu.

PRZECIWWSKAZANIA:

Podczas stosowania kuracji nie należy nadużywać alkoholu, mocnej herbaty i kawy.
Skuteczność preparatu zmniejsza też nieco palenie tytoniu.
Przeprowadzone badania pokazały, że u osób cierpiących na słabą perystaltykę jelit działanie preparatu jest trochę słabsze.

INFORMACJE DODATKOWE:

nie zaleca się do stosowania na brwi, rzęsy i wąsy
podczas kuracji nie stosować innych preparatów koloryzujących
unikać kontaktu środka z oczami
w przypadku podrażnienia przerwać stosowanie

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

 
STOSOWANIE:

płyn należy nanosić przy pomocy nasączonego wacika lub opuszkami palców
używać taką ilość preparatu, aby włosy były wilgotne, lecz nie mokre
płyn należy nanosić na suche włosy
od ostatniego farbowania musi upłynąć minimum 14 dni
płyn stosować 2 razy dziennie przez okres 3 tygodni, po tym czasie widoczne są już pierwsze efekty
po przywróceniu włosom naturalnego koloru (około 3-4 tygodni) dla utrzymania efektu preparat stosować raz w tygodniu
ze względu na intensywne wchłanianie środka przez cebulki włosowe w pierwszym etapie stosowania preparatu (3-4 tygodnie),
zaleca się mycie włosów 1-2 razy w tygodniu
w celu poprawy skuteczności płynu wskazane jest naturalne suszenie włosów (ograniczyć stosowanie suszarki)
po całkowitym zaprzestaniu stosowania środka nastąpi powolny powrót do barwy włosów sprzed kuracji

SKŁAD:

woda destylowana
spirytus izopropylowy
gliceryna
pirogalol
kwas galowy
chlorek amonowy
czterochlorek 5-cio wodny
siarka tween 40
wyciąg skrzypu polnego
wyciąg korzenia łopianu
substancje zapachowe
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