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DuoLife Keratin Hair Complex
 

Cena: 189,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
DuoLife Keratin Hair Complex 750ml

Keratin Hair Complex to suplement diety w płynnej formie bazujący na keratynie oraz zawartości naturalnych składników pochodzenia
roślinnego. Są one opatrzone międzynarodowymi patentami *.

DUOLIFE KERATIN HAIR COMPLEX ZDROWIE I PIĘKNO W JEDNYM

☑ Wypadanie Twoich włosów zmniejszone o 34% już po miesiącu stosowania 

☑ Znaczna redukcja wypadania włosów. 86% po pełnej kuracji 

☑ Twoje włosy 10x mocniejsze i 2x bardziej sprężyste, niż przed terapią 

☑ Znaczna poprawa objętości i gęstości. XXL dla włosów cienkich 

☑ Rezultaty działania widoczne po 3 miesiąchach stosowania 

Użyte składniki są w 100% naturalne i zostały przebadane klinicznie. Ich skuteczność została potwierdzona badaniami dotyczącymi
wzrostu i kondycji włosa. Surowce użyte w procesie formulacji mają udowodnioną skuteczność w przypadku zastosowania doustnego i
przeznaczony jest do stosowania przez kobiety i mężczyzn.*
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KOMPLEKSOWE DZIAŁANIE W 3 KROKACH:

KROK I - Keratin Hair Complex pomaga włosom rosnąć

Ekstrakt z czarnego ryżu i opuncji figowej wpływają na pobudzanie włosów do wzrostu poprzez indukcję do namnażania komórek
brodawkowatych występujących w mieszkach włosowych. Efektem są tzw."baby hair".

KROK II - Keratin Hair Complex Hamuje wypadanie włosów

Unikalna kompozycja składników została dobrana tak, aby zoptymalizować proces stymulacji i odbudowy włosa. Wszystkie użyte
składniki uzupełniają się wzajemnie, tworząc płynną Keratynową Terapię Odżywczą Włosa. Preparat zapobiega nadmiernemu
wypadaniu włosów.

KROK III - Keratin Hair Complex Dodaje włosom gęstości i objętości

W produkcie Keratin Hair Complex występują owoce amli, które są źródłem ważnej dla włosów witaminy C. Niedobór witaminy C
przyczynia się do pogorszenia funkcjonowania skóry głowy, co sprawia, że proces tworzenia łodygi włosa zostaje zaburzony i pojawia
się problem z wypadaniem włosów. Zawarty w produkcie ekstrakt z pestek winogron, wpływa na odżywienie i stymulację cebulek
włosów. Składniki te decydują o ulepszonej strukturze włosa i uszczelnieniu jego warstwy ochronnej.

* Dotyczy wybranych składników.
 Badanie przeprowadzone w grupie 21 osób. Weryfikacja działania sprawdzana co 2 tygodnie stosowania. Badanie wykonane w
laboratorium badawczym.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

PRODUCENT
DuoLife S.A.
ul. Topolowa 22
32-082 Więckowice
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