WSKAZANIA:
Włosy okresowo wypadające, osłabione, potrzebujące silnego wzmocnienia i regeneracji. Pielęgnacja
włosów i skóry głowy w przypadku ŁZS, łuszczycy i łupieżu. Dla kobiet i mężczyzn.
EFEKTY DZIAŁANIA:
Ampułki zawierają kompleks witamin z grupy B, aloes, ekstrakty roślinne: z czarnej rzodkwi, kłączy
tataraku, ziela dziurawca, olejki eteryczne: kolendrowy, z drzewa herbacianego, tymol oraz olej
rycynowy, które odżywiają i wzmacniają włosy. Włosy są bardziej gęste, mocne, mniej się
przetłuszczają. Ampułki nie obciążają włosów i nie powodują ich wysuszenia, dają efekt odpowiedniego
nawilżenia włosów i skóry głowy. Regularne stosowanie produktów wchodzących w skład kuracji
Seboradin Niger wygładza zniszczoną strukturę włosów, zmniejsza dyskomfort skóry, zaczerwienienie
i świąd. Kuracja pielęgnuje włosy: wypadające i przerzedzające się, cienkie, delikatne, słabe,
potrzebujące wzmocnienia i regeneracji, przetłuszczające się, z skłonnością do łupieżu, szczególnie
tłustej odmiany. Włosy stają się zdrowsze, w lepszej kondycji, bardziej lśniące, o większej witalności.
SPOSÓB UŻYCIA:
Zawartość 1 całej ampułki nanieść na skórę głowy, wmasować przez ok. 2 min. Nie spłukiwać! Masaż
skóry głowy poprawi ukrwienie oraz sprawi, że substancje aktywne odżywią, wzmocnią włosy. Zaleca
się stosowanie codziennie rano lub wieczorem (niezależnie od częstotliwości mycia włosów) na suche
lub umyte i wysuszone ręcznikiem włosy. Nie obciąża i nie skleja włosów. W celu uzyskania najlepszych
efektów należy stosować 1 ampułkę codziennie przez okres min. 3 miesięcy. Produkt zawiera naturalne
ekstrakty roślinne, które mogą powodować zmianę koloru, zmętnienie, wytwarzać osad, ale nie
wpływa to na jego jakość ani skuteczność.
Dobierz kurację do swoich potrzeb na seboradin.pl
Skuteczność działania 96%*
Mocne, silne włosy 91%**
*Skuteczna pielęgnacja włosów i skóry głowy (ŁZS, łuszczyca, łupież) – ocena efektów regularnego
stosowania kuracji Seboradin Niger przez okres 6 tygodni.
**Test samooceny działania kuracji pod kontrolą dermatologiczną.
Skuteczność działania została potwierdzona w badaniach aparaturowych przez niezależne,
specjalistyczne laboratorium badawcze.
Przebadano łącznie na panelu 250 osób, u których w wywiadzie występowały: ŁZS, łuszczyca w remisji,
łupież tłusty, nasilone objawy wypadania i przerzedzania się
SKŁADNIKI AKTYWNE:
kompleks witamin z grupy B, aloes, ekstrakty roślinne: z czarnej rzodkwi, kłączy tataraku, ziela
dziurawca, olejki eteryczne: kolendrowy, z drzewa herbacianego, tymol oraz olej rycynowy
POJEMNOŚĆ: 77 ml (14 x 5,5 ml)

