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Kerabione szampon dla włosów ze skłonnością do
wypadania, 200 ml
 

Cena: 0,00 zł

Opis słownikowy

Marka Kerabione

Opakowanie 200 ml

Postać Szampon

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Tak delikatny, że możesz go stosować codziennie. Posiada właściwości pobudzające wzrost włosów, regeneruje i rewitalizuje mieszki
włosowe. Sprawia, że włosy wyglądają na bardziej gęste. Zawiera 16 ekstraktów roślinnych, w tym olejki cedrowy, lawendowy,
rozmarynowy. Sprawdzi się doskonale przy włosach zniszczonych, suchych i cienkich.

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. Stanowi również naturalny filtr
chroniący przed promieniami ultrafioletowymi. Pantenol jest przeciwzapalną pochodną kwasu pantotenowego znanego jako witamina
B5.

Olejek cedrowy wygładza włosy, jednocześnie je regenerując. Zapobiega rozdwajaniu się końcówek oraz wypadaniu włosów. Ponadto
łagodzi stany zapalne skóry głowy i ułatwia rozczesywanie włosów.

Lawenda rewitalizuje i regeneruje mieszki włosowe. Olejek lawendowy hamuje wydzialanie łoju, zapobiegając przetłuszczaniu się
włosów. Ponadto zwiększa on ukrwienie skóry głowy, co przyczynia się do stymulowania wzrostu nowych włosów. Wykazuje też
działanie łagodzące stany zapalne skóry. Lawenda jest również bogatym źródłem wszelakich przeciwutleniaczy, co czyni ją skutecznym
antyoksydantem uczestniczącym w zwalczaniu wolnych rodników. Lawendowy olejek eteryczny ma też działanie antyseptyczne, dzięki
czemu może zwalczać drobnoustroje bytujące na skórzę. Należy również wspomnieć, że olejek lawendowy ze względu na swoje
działanie przeciwświądowe oraz zapewniające skórze odpowiednie nawilżenie wykorzystywany jest w problemach dermatologicznych,
takich jak np. egzema.

Cynk PCA ogranicza aktywność enzymu alfa-5-reduktazy, który przyczynia się do przekształcania testosteronu w DHT, który osłabia
włosy, sprawia że są cieńsze i łatwiej wypadają. Ponadto wykazuje działanie przeciwgrzybicze, przeciwłupieżowe, a także nawilżające
oraz łagodzące względem skóry głowy.
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Rozmaryn nadaje włosom gęstości i objętości. Rozmaryn usprawnia procesy mikrokrążenia w obrębie skóry głowy, co przyczynia się do
stymulacji porostu włosów, gdyż wraz z lepszym krążeniem do cebulek włosów może dotrzeć więcej krwi z tlenem oraz substancjami
odżywczymi. Przejawia się to umocnieniem już istniejących włosów oraz nasileniem wzrostu nowych.

Pantenol oraz Aloes dzięki swoim właściwościom gojącym i łagodzącym regeneruje podrażniony, uszkodzony i wysuszony naskórek
wpływając pozytywnie na stan włosów.

Witamina E znana jest przede wszystkim ze swoich niekwestionowanych właściwości przeciwutleniających. Jej zdolność do
neutralizacji szkodliwych wolnych rodników sprawiła, że zasłużyła na miano "witaminy młodości". Działa ponadto przeciwzapalnie i
chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym.

Sposób użycia:

Umyć włosy, delikatnie masując skórę głowy przez kilka minut.
Dokładnie wypłukać włosy.
Stosować regularnie, przynajmniej raz w tygodniu.
Szampon może być stosowany codziennie.

Skład:
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