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PHARMACERIS H-STIMUCLARIS SZAMPON PODWÓJNE
DZIAŁANIE 250ML
 

Cena: 44,37 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 250 ml (butelka)

Postać SZAMPON

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Opis produktu
 

PHARMACERIS H-STIMUCLARIS, SPECJALISTYCZNY SZAMPON STYMULUJĄCY WZROST WŁOSÓW I PRZECIWŁUPIEŻOWY, 250 ML

**Wskazania:**

Specjalistyczny szampon o podwójnym działaniu stymulujący wzrost włosów i przeciwłupieżowy, H-Stimuclaris - przeznaczony do
włosów z problemem łupieżu oraz z tendencją do wypadania, przerzedzenia i łysienia.

**Opis działania:**

Specjalistyczny szampon o podwójnym działaniu stymulujący wzrost włosów i przeciwłupieżowy, Pharmaceris H-Stimuclaris

Zapewnia skuteczne rozwiązanie dwóch problemów: łupieżu oraz nadmiernego wypadania włosów.
Poprawia mikrokrążenie i dotlenienie komórek oraz wzmacnia mieszki włosowe.
Przyczynia się do zahamowania procesu wypadania włosów oraz wspomaga i przyspiesza ich naturalny wzrost.
Wzmacnia włosy, wygładza ich strukturę oraz zwiększa objętość.
Przynosi ukojenie oraz łagodzi podrażnienia.
Zapobiega przedwczesnej utracie włosów oraz łysieniu skóry głowy.
Delikatna formuła szamponu ogranicza swędzenie oraz nadmierne przetłuszczanie się włosów.
Przywraca naturalne pH skóry głowy oraz optymalny poziom nawilżenia.
Włosy stają się podatne na układanie, miękkie oraz bez tendencji do łamania się.

Składniki aktywne: 
Kompleks kofeiny i naturalnego czynnika wzrostu FGF - stymuluje bioaktywator wzrostu włosa - białko FGF7, które jest odpowiedzialne
za ustabilizowanie cyklu życia włosa, wydłużając jego fazę wzrostu - anagen.
Piroktonian olaminy i kwas cytrynowy - dokładnie oczyszczają skórę głowy oraz niwelują objawy i przyczyny łupieżu.
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D-pantenol - działa kojąco oraz przywraca równowagę skóry głowy, komfort i optymalny poziom nawilżenia.

**Sposób użycia:**

Nanieś szampon na mokre włosy i masuj aż do powstania piany. Pozostaw na 2-3 minuty. Dokładnie spłucz wodą. W przypadku
kontaktu z oczami, dokładnie przemyj je wodą.

Stosować codziennie lub min. 3 razy w tygodniu.
Profilaktycznie raz w tygodniu stosować oczyszczający trycho-logiczny peeling H-Stimupeel.
W celu zwiększenia efektywności działania pobudzającego wzrost włosów, stosować łącznie z odżywką Pharmaceris H-Stimulinum lub
specjalistycznym preparatem H-Stimuforten.

**Składniki:**

Aqua (Water), Sodium Myreth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Acrylates Copolymer, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Propylene
Glycol, Panthenol, Coco-Glucoside, Xylitol, Piroctone Olamine,Hydroxyacetophenone, Polyquaternium-10, Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, PEG/PPG-120/10 Trimethylolpropane Trioleate, Laureth-2, Glycol Distearate, Caffeine, Sodium Phosphate, Sodium Carbonate,
Maltodextrin, Citric Acid, Dicaprylyl Ether, Lauryl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Hydroxyethylcellulose, Disodium EDTA, Xanthan Gum,
Glyceryl Stearate, Glyceryl Oleate, Glyceryl Behenate, Urea, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Cholesterol,
Sodium Chloride, SH-Polypeptide-32, Potassium Phosphate, Potassium Chloride, Disodium Phosphate, Phenoxyethanol, Benzoic Acid,
Parfum (Fragrance).

**Wielkość opakowania:**

250 ml

**Producent:**

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o. o.
ul. Armii Krajowej 12
05-500 Piaseczno

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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