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ZIAJA MED KURACJA WZMACNIAJĄCA SZAMPON
PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW 300ml
 

Cena: 9,02 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 300 ml

Postać -

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Opis produktu
 

ZIAJA MED KURACJA WZMACNIAJĄCA SZAMPON PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW, 300 ML

**Wskazania:**

Specjalistyczny szampon Ziajamed został stworzony z myślą o nadmiernie wypadających włosach, a także takich problemach, jak:
łojotokowe zapalenie skóry, łupież oraz zachwiana gospodarka hormonalna. Kosmetyk wyprodukowano na bazie protein białego łubinu,
które skutecznie zapobiegają wypadaniu włosów, działając poprzez inhibicję 5 alfa-reduktazy oraz stymulację metabolizmu komórek
odpowiedzialnych za wzrost kosmyków. 
 
Preparat poprawia kondycję włosów, zwiększając ich odporność na uszkodzenia, hamuje proces wypadania, a także stymuluje
mikrokrążenie skóry głowy. Jest w szczególności polecany do pielęgnacji włosów zniszczonych zabiegami fryzjerskimi, kobietom w
okresie menopauzy oraz osobom z początkowym stadium łysienia.  Szampon jest łagodny dla skóry głowy i może być stosowany przez
osoby od 14 roku życia.

**Opis działania:**

Szampon przeciw wypadaniu włosów, Ziaja Med Kuracja Wzmacniająca

Specjalistyczny szampon zawiera proteiny białego łubinu - substancję, która zapobiega wypadaniu włosów.
Hamuje proces wypadania włosów.
Stymuluje oraz wzmacnia cebulki włosowe.
Opóźnia proces starzenia się mieszków włosowych. 
Przywraca równowagę faz wzrostu włosa - wydłużając fazę anagenu. 
Stymuluje mikrokrążenie skóry głowy. 
Zapewnia poprawę kondycji włosów.
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Zwiększa ich odporność na uszkodzenia.

Składniki aktywne:
Proteiny z białego łubinu - zapobiegają wypadaniu włosów. Przyczyniają się do wydłużenia fazy wzrostu włosa - anagenu oraz dotleniają
i odżywiają mieszki włosowe.
D-panthenol - działa nawilżająco, uelastyczniająco i zmiękczająco. Łagodzi podrażnienia naskórka. Wygładza powierzchnie włosów,
przywraca im połysk oraz ułatwia rozczesywanie.
Ekstrakt z mięty - jego główny składnik to mentol. Działa antyseptycznie, odświeża oraz zapewnia uczucie orzeźwienia.

**Sposób użycia:**

1. Nanieść szampon Ziaja Med Kuracja Wzmacniająca na mokre włosy.
2. Masować równomiernie do uzyskania piany.
3. Dokładnie spłukać, czynność powtórzyć.

Może być stosowany codziennie.
Aby osiągnąć najlepsze efekty niezbędne jest regularne prowadzenie kuracji.

**Składniki:**

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Coco Glucoside, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydrolyzed Lupine Protein, Panthenol, Propylene Glycol,Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract,
PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Benzoate, Mentha Arvensis Leaf Extract, Lactic Acid.

**Wielkość opakowania:**

300 ml

**Producent:**

ZIAJA 
Jesienna 9 
Gdańsk

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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