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TRICO LOTION Natinuel Lotion
zapobiegający wypadaniu
włosów 30 ml + Farmona PURE
ICON Woda micelarna do
demakijażu twarzy i oczu 500
ml
Cena

118,79 zł

Cena poprzednia

131,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
TRICO LOTION Natinuel Lotion zapobiegający wypadaniu włosów 30 ml + Farmona PURE ICON Woda micelarna
do demakijażu twarzy i oczu 500 ml
Lotion zapobiegający wypadaniu włosów TRICO LOTION Natinuel - 30 ml
Lotion o wysokiej bio-aktywności, zawierający mix czynników wzrostu oraz peptydy miedzi które oddziałując synergicznie
rewitalizują cebulki włosowe, regulują cykl biologiczny włosów i przeciw działają ich wypadaniu , wspomagają również ich
porost.
Zalety:
Poprawia krążenie krwi w skórze głowy oraz rewitalizuje mieszki włosowe.
Blokuje DHT przeciwdziałając wypadaniu włosów.
Odżywia i poprawia stan włosów i skóry głowy.
Normalizuje cykl wzrostu włosów.

Substancje aktywne:
PEPTYD MIEDZI: Wspomagają angiogenezę, poprawiają przepływ substancji odżywczych z krwi do mieszków
włosowych co ma istotne znaczenie w przypadku porostu włosów. Blokują DHT główną przyczynę hormonalną
powodującą łysienie androgeniczne. Poprawiają strukturę włosa zwiększając jego średnicę z wyraźnym efektem
poprawy objętości. Odbudowuje komórki macierzyste cebulek włosów oraz wspomaga odrastanie włosów.
MIX CZYNNIKÓW WZROSTU: Reguluje cykl biologiczny włosów, zwiększa grubość włosów, poprawia krążenie i
odżywia włosy, stymuluje porost nowych włosów.

Aplikacja:
Nanieść na skórę włosów odpowiednią ilość preparatu, wetrzeć i pozostawić.

wygenerowano w programie shopGold

Kosmetyki Profesjonalne Waldemar Łopato
ul. Zielonogórska 81/22
67-100 Nowa Sól
www.bio-dermokosmetyki.pl

Pojemność - 30 ml
Farmona PURE ICON Woda micelarna do demakijażu twarzy i oczu 500 ml
PURE ICON to specjalistyczna linia produktów do demakijażu.
Ich precyzyjnie opracowane receptury, podkreślają niezwykle istotną rolę prawidłowego oczyszczania skóry twarzy.
Dopasowane do różnych rodzajów i potrzeb skóry preparaty, nie tylko precyzyjnie usuwają makijaż i zanieczyszczenia,
ale również dzięki zawartości optymalnie dobranych składników aktywnych pielęgnują , przywracają świeżość,
promienny i zdrowy wygląd.
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery, makijaż wodoodporny, sztuczne rzęsy.

Sposób użycia:
Niewielką ilość preparatu nanieść na płatek kosmetyczny, przetrzeć okolicę oczu, skórę twarzy, szyi i dekoltu.

Składniki aktywne:
ekstrakt z lilii wodnej
ekstrakt z mydlnicy
ekstrakt z aloesu

Efekty:
idealne oczyszczenie skóry z makijażu
nadmiaru sebum i innych zanieczyszczeń
nawilżenie, złagodzenie podrażnień

Obszar pielęgnacji:
twarz

Pojemność: 500 ml
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