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DUCRAY CREASTIM Płyn przeciw wypadaniu włosów, 60 ml
 

Cena: 0,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 ml

Postać serum

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Ducray Creastim Płyn Przeciw Wypadaniu włosów i w jakim celu się go stosuje?

Ducray Creastim Płyn przeciw wypadaniu włosów to kuracja hamująca wypadanie włosów. CREASTIM to produkt do pielęgnacji
włosów zalecany w przypadku reaktywnego wypadania włosów po ciąży, w wyniku dużego stresu związanego ze zmęczeniem,
COVID-19, leczeniem farmakologicznym lub zmianą pory roku. Jego innowacyjna formuła działa na cebulkę włosa oraz na jakość
keratyny we włóknie włosa. Jego skuteczność przeciw wypadaniu włosów została udowodniona klinicznie już od pierwszego miesiąca
stosowania.

Korzyści:

STYMULUJE wzrost włosów. Przywraca gęstość, wytrzymałość i odporność.
POMAGA spowolnić wypadanie włosów. Udowodniona skuteczność przeciw wypadaniu włosów. stymuluje odrastanie włosów.
WZMACNIA włókno włosa
ZAGĘSZCZA i sublimuje włosy
Może być stosowany przez kobiety w ciąży (od 2 trymestru) i/lub karmiące piersią
Może być stosowany na wrażliwą skórę głowy po terapii onkologicznej

Formuła:

TETRAPEPTYD stymuluje wzrost włosów, a w połączeniu z KREATYNĄ pomaga stymulować fazę wzrostu włosów.
Kompleks WITAMIN B5, B6 i B8 wzmacnia strukturę włosa.
Wypadanie włosów jest zatem spowolnione, wzrost reaktywowany, a włosy wydają się gęstsze.
Nielepki, nietłusty. Szybko wnika w skórę głowy. Ma lekki kwiatowy zapach.

Dla kogo?

kobiety w ciąży (od 2 trymestru) i/lub karmiące piersią
młode matki
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dorośli
osoby w trakcie leczenia przeciwnowotworowego lub po leczeniu

Badania:

84% Skuteczność przeciw wypadaniu włosów obserwowana u badanych po 1. miesiącu stosowania.1

82% Gęstsze włosy2

- 89% Bardziej odporne włosy2

1Badanie kontrolne w porównaniu z tradycyjnym szamponem. Wyniki od 100 kobiet z telogenowym wypadaniem włosów.
Fototrichogram po 4 tygodniach stosowania.
2Test użytkowy przeprowadzony na 64 kobietach z okazjonalnym wypadaniem włosów. Stosowanie płynu CREASTIM REACTIV 3 razy w
tygodniu przez 2 miesiące. % satysfakcji po pierwszym miesiącu (T1).

Składniki aktywne Ducray Creastim Płyn Przeciw Wypadaniu Włosów:

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.
Witamina B6 - Witamina B6 może stymulować zdrowy wygląd skóry, regulując produkcję sebum. Ma również właściwości
przeciwzapalne względem skóry dzięki czemu może być pomocna przy ograniczaniu jej stanów zapalnych.
Pantenol - Wiążąc wodę w strukturze włosa wykazuje intensywne działanie nawilżające względem niego, co objawia się
uelastycznieniem jego struktury. Doskonale wnika we włókno włosa i wypełniając je wzmacnia go, a także dodaje włosom
objętości optycznie je pogrubiając. Ponadto zapobiega rozdwajaniu się końcówek tworząc film ochronny wokół włosa. Pantenol
jest przeciwzapalną pochodną kwasu pantotenowego znanego jako witamina B5.
Nikotynian tokoferylu - wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, dzięki czemu skutecznie zwalcza on wolne rodniki oraz
zabezpiecza formułę produktu przed utlenieniem. Ponadto stymuluje on przepływ krwi w skórze i wzmacnia ściany naczyń
krwionośnych, dzięki czemu skuteczniej dostarczane są składniki odżywcze do włosów, co hamuje ich wypadanie.
Tetrapeptyd - stymuluje wzrost włosów, a w połączeniu z KREATYNĄ pomaga stymulować fazę wzrostu włosów.

Jak stosować Ducray Creastim Płyn Przeciw Wypadaniu Włosów:

Sposób użycia:

Aplikować 10 rozpyleń na suchą skórę głowy, trzy razy w tygodniu. Po aplikacji płynu należy wykonać masaż skóry głowy, co zapewnia
lepsze wchłanianie płynu. Nie spłukiwać. Po nałożeniu preparatu nie myć włosów przez co najmniej 2 godziny. Stosowanie preparatu
kontynuować przez minimum dwa miesiące. Jedno opakowanie stanowi kompletną 2-miesięczną kurację.

Co zawiera Ducray Creastim Płyn Przeciw Wypadaniu Włosów:

Skład:

AQUA. ALCOHOL DENAT. HEXYLENE GLYCOL. PENTYLENE GLYCOL. PPG-26-BUTETH-26. ACETYL TETRAPEPTIDE-2. BIOTIN.
CARAMEL. CREATINE. DEXTRAN. PARFUM. PANTHENOL. PANTOLACTONE. PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL. PYRIDOXINE HCL.
TOCOPHERYL. NICOTINATE.
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