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OD?YWKA ZAG?SZCZAJ?CA DO W?OSÓW 200ml

  

Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena

139,00 z?

  

Ask a question about this product 

ProducentCOLWAY 

Opis 

Od?ywka do W?osów. Sk?adniki w niej zawarte, realnie umo?liwiaj? korzystne oddzia?ywanie na kondycj? w?osa na ca?ej jego d?ugo?ci.

Wyró?niamy trzy zasadnicze strefy w?osa:

cebulk? w?osow?
gruczo?y ?ojowe i kanalik w?osowy
martwy wyrostek keratynowy, powy?ej kanalika w?osowego (czyli to co widzimy i nazywamy w?osem).

Praktycznie wszystkie od?ywki do w?osów maj? kontakt tylko z widoczn? cz??ci? w?osa, powy?ej jego kanalika. Od?ywka Zag?szczaj?ca
W?osy to autorski kosmetyk polskiego wynalazcy, doktora chemii Krzysztofa S?onia - dzi?ki obecno?ci aktywnej diosminy, dzia?a na ten
obszar, gdzie w?os si? rodzi, czyli na cebulk? w?osow?. Odpowiednio du?e st??enie diosminy, powoduje zwi?kszony przep?yw krwi przez
naczynia krwiono?ne cebulki, co owocuje wi?ksz? ilo?ci? sk?adników od?ywczych wykorzystywanych przez organizm do wzrostu w?osa.

Dzi?ki tak awangardowej konstrukcji od?ywki, mo?emy si? cieszy? z niezwyk?ych efektów jej stosowania. ?rodowisko od?ywki zag?szczaj?cej
COLWAY jest tak komfortowe, ?e nowo wyrastaj?ce w?osy odzyskuj? swój naturalny kolor, jeszcze w pocz?tkach etapu siwienia. Wyrastaj?
mocniejsze, lepiej nawil?one i zdrowsze. Ju? po pierwszym u?yciu, w?osy znacznie wolniej si? przet?uszczaj? i wygl?daj? trzeciego dnia po
umyciu równie dobrze jak pierwszego. Od?ywka COLWAY zyska uznanie osób, które nie chc? my? w?osów codziennie, a zachowywa? ich
?wie?y wygl?d.

*AKTYWNY SK?ADNIK DIOSMINA
Jest powszechnie stosowanym sk?adnikiem w farmacji w rodzinie leków flebotropowych lub flebotonicznych. Diosmina to naturalny biflawonoid
izolowany pierwotnie z owoców cytrusowych (mi??szu, skórek i pestek) i ro?lin z rodziny rutowatych (np. tr?downik bulwiasty). Pozytywne
dzia?anie diosminy zosta?o potwierdzone w badaniach klinicznych.

*SPOSOB U?YCIA
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Na mokre w?osy na?o?y? niewielk? ilo?? od?ywki i wmasowywa? we w?osy i skór? g?owy przez jedn? do dwóch minut. Nast?pnie sp?uka?
ciep?? wod?. Stosowa? po ka?dym myciu w?osów.
Do mycia w?osów u?ywa? Szamponu Zag?szczaj?cego W?osy COLWAY. U?ywanie obu tych produktów razem znacznie zwi?ksza efekt
zag?szczaj?cy, który ka?dy u?ytkownik postrze?e ju? po kilku, a najpó?niej kilkunastu tygodniach na grzebieniu podczas czesania.

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu. 
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