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Zestaw Hair Cure Ultimate Nourishment Szampon i Serum,
kuracja przeciw wypadaniu włosów
 

cena: 599,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent Hair Cure Polska sp. z o.o.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Zestaw Ultimate Nourishment Serum + Shampoo to kuracja przeciw wypadaniu włosów, na bazie ponad 20 składników botanicznych i
3 peptydów biomimetycznych.

Zestaw Ultimate Nourishment Serum + Shampoo to dwa wysoce skuteczne produkty, które nie tylko zatrzymują wypadanie włosów, ale
także powodują odrost nowych, zdrowych włosów na całej powierzchni głowy. Ten 6-tygodniowy zestaw został opracowany na
podstawie ponad 20 różnych składników aktywnych naturalnego pochodzenia i koktajlu biomimetycznych peptydów.

Badania Naukowe

W 6 tygodni wypadanie włosów zostanie widocznie zahamowane, a na głowie pojawią się nowe włoski: baby hair. Badania nad naszymi
kosmetykami dowodzą, że 3-miesięczna kuracja przy użyciu Ultimate Nourishment Serum + Shampoo daje porównywalne efekty do 6
zabiegów mezoterapii osoczem bogatopłytkowym, czyli: nawet podwojoną gęstość włosów, zdrową i zadbaną skórę głowy bez łupieżu i
łojotoku oraz zdrową objętość i blask na włosach, które dostrzeże każdy!

Produkty Hair Cure NIE ZAWIERAJĄ silnych i szkodliwych chemikaliów, ani leków. Gwarantujemy wysoką skuteczność, bazując na
ponad 30 latach badań naukowych i składnikach naturalnego pochodzenia, które od wielu generacji są stosowane w medycynie
wschodu. Dodatkowo, szampon Ultimate Nourishment Shampoo wyróżnia się oznaczeniem 10-FREE, co oznacza, że nie zawiera 10
najbardziej szkodliwych, często nawet rakotwórczych składników, które są stosowane w produktach do włosów innych marek.

Kompozycja ponad 20 aktywnych składników odżywczych

Połączenie leczniczych składników botanicznych, w tym alg morskich, adaptogenów, drożdży i peptydów biomimetycznych. W naszym
serum i szamponie znajdziesz rośliny, które są od pokoleń stosowane w medycynie naturalnej.

Składniki preparatów Hair Cure
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1. Ultimate Nourishment Serum

Preparat Ultimate Nourishment Serum posiada aż 16 składników aktywnych, w tym:

nano-ekstrakty z alg: Undaria Pinnatifida i Laminaria Cloustoni
wyciągi z roślin, w tym z zielonej herbaty, żeń-szenia syberyjskiego, korzenia morwy białej, rdestu wielokwiatowego, sosny
gęstokwiatowej…
peptyd miedziowy-1
sh-oligopeptyd-2

2. Ultimate Nourishment Shampoo

Preparat Ultimate Nourishment Shampoo posiada aż 17 składników aktywnych, w tym:

nano-ekstrakty z alg: Undaria Pinnatifida i Laminaria Cloustoni
wyciągi z roślin, w tym z korzenia morwy białej, rdestu wielokwiatowego, czy sosny gęstokwiatowej…
biotyna
pantenol
drożdże
drożdże

Podmiot odpowiedzialny: 
HAIR CURE POLSKA sp. z o.o.
ul. Poleczki 31a
02-822 Warszawa

O marce:

Marka Hair Cure powstała z przekształcenia marki Hair Medic powstałej w 2012 roku, z powodzeniem działającej na rynku europejskim.
Korzenie marki Hair Cure sięgają Korei Południowej, gdzie z pasji do innowacyjnych, naukowych rozwiązań i potrzeby wynalezienia
rzetelnego sposobu na silnie wypadające, niedożywione włosy powstały renomowane produkty marki Hair Cure.

Firma kieruje się mottem “Odzyskaj zdrowe włosy”. Formuły prezentowanych kosmetyków przeciw wypadaniu włosów nie zawierają
chemicznych lekarstw i bazują na tłoczonych na zimno nano-składnikach botanicznych oraz licznych peptydach biomimetycznych.
Bazując na ponad 20-letnim stażu naukowym i pracy z przypadkami medycznymi, Dr Park stworzył łatwą w użyciu, nieinwazyjną kurację,
która zapobiega nadmiernemu wypadaniu oraz stymuluje porost nowych włosów w zaledwie 6 tygodni.
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