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COLOSTRIGEN SERUM WZROSTU WŁOSÓW 100ML
 

Cena: 129,89 PLN

Opis produktu
 

  Serum COLOSREGEN faktor wzrostu włosów, to innowacyjne połączenie starannie dobranych, naturalnych składników aktywnych.

Działanie serum COLOSREGEN:
+ silna stymulacja wzrostu włosów u dzieci, kobiet i mężczyzn,
+ zahamowanie wypadania i przerzedzania włosów oraz tworzenia zakoli,
+ dbałość o prawidłowe funkcjonowanie skóry głowy.

Zastosowanie serum COLOSREGEN:
+ pielęgnacja skóry głowy ze skłonnością do wypadania,przerzedzania, powstawania zakoli, czy powolnego wzrostu, łysienie różnego
pochodzenia,
+ wspomaganie regeneracji skóry uszkodzonej w wyniku chorób skóry głowy,
+ wspomaganie regeneracji skóry głowy po zabiegach dermatochirurgicznych, mezoterapii, przeszczepach wymagających sprawnego
gojenia oraz odbudowy naturalnej flory bakteryjnej i warstwy hydrolipidowej skóry.

Innowacyjne połączenie naturalnych składników aktywnych serum ColosRegen hamuje wypadanie włosów oraz pobudza je do
wzrostu.> Bioaktywne colostrum bovinum – najwyższej jakości bioaktywne colostrum bovinum stosowane w serum ColosRegen
pobierane jest w ciągu pierwszych dwóch godzin po wycieleniu, dzięki czemu stanowi unikalne, najbogatsze źródło naturalnych
substancji o działaniu odpornościowym, czynników wzrostu, witamin i związków mineralnych. Naskórkowy czynnik wzrostu (EGF) oraz
czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) wpływają korzystnie na proces odbudowy i regeneracji skóry i mieszków włosowych.
Laktoferyna i lizozym działają antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo.
> Mleko klaczy - to źródło witamin, soli mineralnych i białek albuminowych odpowiedzialnych za prawidłowe uwodnienie komórek i
utrzymanie prawidłowego pH skóry. Zawiera duże ilości naturalnych aktywnych substancji o działaniu regulacyjnym, enzymatycznym i
hormonalnym. Obecny w mleku klaczy lizozym wspomaga regenerację skóry oraz podnosi jej odporność na działanie czynników
zewnętrznych.
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> Proteiny jedwabiu – to białka (fibroina i serycyna) oraz aminokwasy przypominające budową proteiny skóry i włosów. Dlatego łatwo
wnikają do wnętrza struktury włosów oraz naskórka skóry, zwiększając efekt głębokiego nawilżenia oraz opóźniając proces starzenia.
Dzięki temu skóra staje się sprężysta i elastyczna.

Sposób użycia:
Nanieść serum na wilgotną lub suchą skórę głowy w miejscach intensywnego wypadania/przerzedzania się włosów (zakola, szczyt
skóry głowy, tonsura) lub w okolicach podrażnionej skóry. Zazwyczaj stosuje się ilość pobraną 3 razy pipetą. Serum wmasować w skórę
głowy i zostawić do całkowitego wchłonięcia i wyschnięcia włosów. Następnie włosy przeczesać. Nie spłukiwać!
Zaleca się codzienną pielęgnację skóry głowy przy pomocy serum przez minimum 3 miesiące. Następnie, celem podtrzymania
uzyskanego efektu, stosować serum systematycznie minimum 1 raz w tygodniu. Jedno opakowanie wystarcza na 1 miesiąc pełnej
kuracji.
Szklaną końcówkę należy dokładnie opłukać po każdym użyciu.
Tylko do użytku zewnętrznego.

Serum ColosRegen faktor wzrostu włosów nie powoduje przetłuszczania ani zlepiania się włosów. Należy zostawić serum aż do
wchłonięcia i wyschnięcia, a następnie przeczesać włosy.
Przy intensywnym nasłonecznieniu, należy rozprowadzić serum na całej długości włosów, aby uzyskać ochronę koloru włosów przed
szkodliwym promieniowaniem UV i wiatrem.

Walcz z problemem także od wewnątrz
Dla wzmocnienia efektów zaleca się stosowanie suplementu diety COLOSTRIGEN kapsułki. Poprzez uzyskany efekt synergii następuje
widoczny wzrost skuteczności wspomagania pielęgnacji. Zalecane spożycie - 1-2 kapsułki dziennie przez 2 miesiące; powtarzać 4 x w
roku.

Tylko regularne stosowanie serum ColosRegen zapewnia uzyskanie oczekiwanych efektów.
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