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DERMEDIC CAPILARTE Serum kuracja stymulująca wzrost i
odrost włosów, 150 ml
 

Cena: 38,41 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml

Postać serum

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC CAPILARTE Serum kuracja stymulująca wzrost i odrost włosów i w jakim celu się go stosuje?

DERMEDIC CAPILARTE Serum kuracja stymulująca wzrost i odrost włosów jest specjalistyczną wcierką o udowodnionej klinicznie
skuteczności in vivo, przeznaczona dla osób cierpiących na okresowe lub przewlekłe objawy wypadania włosów o różnej etiologii.
Znacząco hamuje nadmierne wypadanie włosów oraz stymuluje proces ich odrastania i zagęszczania.

Korzyści:

Hamuje produkcję dihydrotestosteronu (DHT) – hormonu odpowiedzialnego za skracanie się fazy wzrostu włosów,
miniaturyzację mieszków włosowych i w konsekwencji wypadanie włosów
Poprawia mikrokrążenie w skórze głowy, dzięki któremu komórki mieszka są zaopatrywane we właściwe ilości tlenu oraz
niezbędnych witamin i składników odżywczych
Pobudza wzrost nowych, prawidłowo zbudowanych włosów
Widocznie ogranicza wypadanie włosów
Chroni i regeneruje komórki mieszka włosowego
Zwiększa objętość oraz polepsza ogólna kondycję włosów
Łagodzi podrażnienia
Nie narusza fizjologicznej równowagi mikrobiomu skóry głowy
Produkt przebadany klinicznie i trychologicznie

Dla kogo?
Zalecany do problemu okresowego lub przewlekłego wypadania włosów o różnej etiologii. Znacząco hamuje nadmierne wypadanie
włosów oraz stymuluje proces ich odrastania i zagęszczania. Dla kobiet i mężczyzn.

Składniki aktywne DERMEDIC CAPILARTE Serum kuracji stymulującej wzrost i odrost włosów:
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Gliceryna - Naturalny, roślinny składnik, stosowany jako środek zatrzymujący wilgoć. Ma silne właściwości nawilżające. Osłania i
chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Wnika w głąb skóry i trzyma wilgoć, co zapobiega nadmiernej
przeznaskórkowej utracie wody. Łagodzi podrażnienia i koi. Silnie wygładza i regeneruje. Poprawia elastyczność i jędrność. Jest
doskonałym środkiem na skórę spierzchniętą i zrogowaciałą, zwłaszcza na łokciach i kolanach.
Woda termalna - Woda hipertermalna niskozmineralizowana, mająca charakter wodorowęglanowo-sodowo-krzemionkowo-
wapniowy, która swoją czystość mikrobiologiczną oraz wyjątkowo korzystny układ minerałów zawdzięcza 27 000 lat
przenikania przez warstwy skał wodonośnych położonych na głębokości ponad 2100 metrów pod ziemią. Wydobywana
systemem artezyjskim, w temperaturze od 50 do 75 stopni Celsjusza, zachowuje idealną czystość mikrobiologiczną. Woda ta
zawiera wyjątkowo korzystny układ minerałów, wspierający terapeutyczne działanie produktów Dermedic.
Pilotantum - Nowatorski kompleks Pilotantum, stworzony w Instytucie Badawczo-Rozwojowym Biogened i objęty zgłoszeniem
patentowym, umacnia łodygi włosów, redukuje ich wypadanie i zaopatruje je w energię konieczną do wzrostu. Efektywność
kompleksu wynika z unikalnej kombinacji flawonoidu Apigeniny, D-Pantenolu, jonów żelaza i Gliceryny.
Procapil - to unikalny składnik łączący działanie trzech czynnych związków (Biotinyl-GHK, Apigenina z drzewa cytrusowego,
Kwas oleanolowy z liści drzewa oliwnego), wykorzystywanych do powstrzymywania wypadania włosów, stymulowania wzrostu
nowych włosów, a także do umacniania włosów już istniejących. Jednoczesne działanie substancji ma wielokierunkowy wpływ
na przyczyny wypadania włosów: peptyd Biotinyl-GHK sprzyja zakotwiczeniu mieszka włosowego w brodawce skórnej,
wzmacniając wzrost włosów, a Apigenina, pochodząca z ekstraktu z drzewa cytrusowego, wpływa na rozszerzenie naczyń
krwionośnych, poprawiając ukrwienie i odżywienie mieszków włosowych. Tymczasem oleanolowy kwas pozyskiwany z liści
drzewa oliwnego zmniejsza szkodliwy wpływ hormonów na włosy poprzez ograniczenie aktywności 5α-reduktazy.
Kofeina - Aplikowana miejscowo pomaga stymulować skórę głowy i komórki włosów do wytwarzania większej ilości ATP, formy
energii, która pobudza włosy do wzrostu. Przyspiesza to cykl wzrostu włosów i wydłuża fazę anagenu (wzrostu), opóźniając
wypadanie włosów i pozwalając im rosnąć dłużej i gęściej. Kofeina jest znana z tego, że pomaga zwiększyć krążenie krwi w
skórze głowy, co sprzyja zdrowym mieszkom włosowym. Pobudzone mieszki włosowe będą rosły szybciej, będą zdrowsze i
silniejsze dzięki lepszej możliwości dostarczenia im wszystkich właściwych składników odżywczych i minerałów poprzez lepsze
ukrwienie skóry głowy.
Pantenol - Wiążąc wodę w strukturze włosa, wykazuje wobec niego intensywne działanie nawilżające, co objawia się
uelastycznieniem jego struktury. Doskonale wnika we włókno włosa i wypełniając je, wzmacnia je, a także dodaje objętości
włosom optycznie je zagęszczając. Dodatkowo zapobiega rozdwajaniu się końcówek, tworząc wokół włosów film ochronny.
Stanowi również naturalny filtr chroniący przed promieniami ultrafioletowymi. Pantenol jest przeciwzapalną pochodną kwasu
pantotenowego znanego jako witamina B5. Penetruje naskórek, zbiera się w skórze właściwej i tam zmienia się w witaminę B5
lub kwas pantotenowy. D-Pantenol w kremie sprawia, że kosmetyk nie tylko działa łagodząco i leczniczo, ale także łatwiej się
rozprowadza.
Sok z brzozy - To naturalny składnik aktywny bogaty w składniki odżywcze. Chroni włosy przed szkodliwymi substancjami
chemicznymi. Pomaga usunąć martwe komórki skóry głowy i ma właściwości przeciwzapalne, które zapobiegają infekcjom
bakteryjnym i grzybiczym skóry głowy. Ekstrakt z brzozy dodatkowo pomaga wzmocnić włosy i chroni je przed uszkodzeniami.
Biotyna - Pomaga wzmocnić istniejące pasma i zminimalizować rozdwojenia i złamania, a także odżywić mieszki włosowe na
skórze głowy, poprawiając siłę, elastyczność i trwałość wzrostu nowych włosów.

Jak stosować DERMEDIC CAPILARTE Serum kuracja stymulująca wzrost i odrost włosów:

Sposób użycia:

Nanieść niewielką ilość serum na suchą lub wilgotną skórę głowy, bezpośrednio po jej umyciu. Delikatnie i starannie wmasować w skórę
i pozostawić do wchłonięcia. Nie spłukiwać. Najlepsze efekty widoczne są przy codziennym stosowaniu serum przez minimum 3
miesiące, przy równoległym stosowaniu szamponu kuracji stymulującej wzrost włosów Capilarte. Po 3 miesiącach stosowania zalecana
jest miesięczna przerwa w kuracji. Dla utrzymania efektu zaleca się stosowanie w tym czasie szamponu wzmacniającego hamującego
wypadanie włosów Capilarte.

Co zawiera DERMEDIC CAPILARTE Serum kuracja stymulująca wzrost i odrost włosów:

Skład:

AQUA, BUTYLENE GLYCOL, PPG-26-BUTETH-26, PEG-40, HYDROGENATED CASTOR OIL, APIGENIN, OLEANOLIC ACID, BIOTINOYL
TRIPEPTIDE-1, BETULA ALBA JUICE, GLYCERIN, PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM CITRATE, CITRIC ACID, BIOTIN,
PANTHENOL, CAFFEINE, DMDM HYDANTOIN, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE.
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