KOSMETYKA LECZNICZA
INTENSYWNA KURACJA PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW

Producent: COSMOFARMA / ITALY

Włosy stanowią jeden z najbardziej
istotnych elementów wyglądu
zewnętrznego. Ich utrata może
spowodować duży dyskomfort
psychiczny. Przyczyny przerzedzania się
włosów mogą być różne – jest ich wiele.
Oto najważniejsze i najczęstsze:
1. Stres i przemęczenie
2. Problemy ze zdrowiem (nadczynność lub niedoczynność
tarczycy, anemia z niedoboru żelaza, stany zapalne,
infekcje, itp.)
3. Niepożądane działanie leków (np. antybiotykoterapia,
chemioterapia, leki przeciwcukrzycowe)
4. Zmiany hormonalne (np. niedobór estrogenów
występujący u kobiet po urodzeniu dziecka, lub okres
menopauzy).

5. Choroby skóry głowy (grzybica, łuszczyca, łupież, atopowe
i łojotokowe zapalenie skóry itp.)
6. Zła dieta oraz niedobory witamin i minerałów.
7. Pory roku (nasilone wypadanie włosów na wiosnę
w wyniku uboższej w witaminy zimowej diety).
8. Nieodpowiednia pielęgnacja oraz niewłaściwy
dobór kosmetyków, a także zbyt częste farbowanie,
rozjaśnianie, itp.

Nadmierne wypadanie włosów można na szczęście leczyć,
wspomagając ten proces kuracją domową.

Osłabionym włosom pomoże zastrzyk energii, w postaci skoncentrowanego koktajlu składników
odżywczych, dostarczanych bezpośrednio do cebulek i mieszków włosowych.
Niezwykle skuteczną w leczeniu nadmiernego wypadania włosów substancją jest vegetal placenta.
Jest to kompleks protein z soi, które doskonale regulują funkcje skóry i mieszków włosowych. Aktywne
molekuły wnikają w głąb warstw skóry i dotleniają komórki, przyspieszając syntezę kolagenu i elastyny,
a także zwiększając oddychanie komórkowe.
Dzięki temu dotlenione mieszki włosowe lepiej funkcjonują i są w stanie
utrzymać włosy, a także pobudzić uśpione cebulki do wzrostu nowych
włosów.
Vegetal placenta jest jednym z podstawowych składników preparatu
leczniczego REMIVITAL ROYAL PLACENTA, produkowanego przez
renomowaną firmę COSMOFARMA z Toskanii (Włochy).
Wyjątkowy skład preparatu, podany na opakowaniu, oparty
o komponenty naturalne (m.in. mleczko pszczele, proteiny jedwabiu,
aloe vera, ekstrakty roślinne, witaminy, minerały i zioła) oraz unikalna
technologia, dają gwarancję najwyższej jakości i skuteczności,
potwierdzoną zadowoleniem i satysfakcją klientów wielu krajów świata.
Preparat konfekcjonowany w ampułkach (opakowanie zawiera
12 szt. ampułek) przeznaczony jest do wcierania w skórę głowy
bez spłukiwania – nie obciąża włosów.

Stosowanie: Z
 awartość ampułki nakładać na wilgotne, osuszone włosy zaraz po umyciu, wmasowując opuszkami palców
w skórę głowy przez ok. 2 - 3 minuty. Taki masaż pobudza mikrokrążenie, dzięki czemu następuje dotlenienie
mieszków włosowych oraz optymalne odżywienie cebulek.

Pierwszym efektem pełnej kuracji (przynajmniej 12 ampułek a’ 10 ml) na przestrzeni ok. 8 tygodni, jest widoczne
zatrzymanie wypadania włosów.
Kolejnym rezultatem stosowania ampułek z placentą, jest pobudzenie cebulek pozostających w uśpieniu
(telogenowa faza życia włosa) i przejście włosów w fazę wzrostową (anagenową).
Najczęściej po ok. miesiącu od zakończenia kuracji widać już nowe włosy, wyrastające z wcześniej uśpionych cebulek.
REMIVITAL ROYAL PLACENTA gwarantuje użytkownikom jakość, skuteczność oraz satysfakcję.

