BIODROGA MD HAIR FORCE
Produktová linie kosmetické značky BIODROGA MD
rozvíjí speciálně cílenou péči proti vypadávání vlasů.
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ – PROBLÉM MILIONU LIDÍ
Ztráta vlasů (Alopecie) není sice považována za nemoc, nicméně pro
postižené osoby je velkým problémem s ohledem na vzhled a sebevědomí.
Nejčastěji se vyskytuje takzvaná androgenní alopecie. Postihuje většinou
muže nad čtyřicet, ženy po menopauzách, ale i mladší skupiny lidí.
Nejčastější příčiny vypadávání vlasů:
a Různé genetické a imunologické faktory, ale také zánětlivé procesy.
a Přirozená schopnost regenerace kmenových buněk v oblasti
vlasových folikul je narušena.
Biodroga MD Hair Force uchopila problém u kořene
Klíčem k řešení je inspirace z přírody
Produkty linie Biodroga MD Hair Booster obsahují vysoce účinnou látku
STPL II,která byla vyvinuta zcela na biotechnologické bázi. Produkty byly
dlouhodobě vědecky testovány a jejich vysoké účinky potvrzeny mnoha
mezinárodními univerzitními klinikami. Jsou zcela bez obsahu
minerálních látek a olejů, emulgátorů, parabenů, barviv, syntetických
aroma látek i parfemace. Již po 2–3 týdnech aplikace je znát zklidnění
podrážděné pokožky hlavy a výrazně se eliminuje tvorba lupů.
Po 5–8 týdnech už pociťujete zmírnění vypadávání vlasů a zároveň
posílení jejich kvality. Po 3–6 měsících vám začnou růst nové zdravé
vlasy. 95 % mužů a 98 % žen potvrzují, že již po 180 dnech pravidelné
aplikace pocítili velké zmírnění vypadávání vlasů.
Hair Booster šampon
a speciální šampon efektivně podporuje růst vlasů
a odstraní podráždění a svědění pokožky hlavy
a zamezí tvorbě lupů a vypadávání vlasů
a významně optimalizuje kvalitu vlasů
a stimuluje růst vlasů
a ozdravuje poškozené vlasové folikuly
a doporučená MC 1266,- Kč

Hair Booster sérum
a energizující sérum zamezuje dalšímu řídnutí vlasů
a účinně zajistí růst nových vlasů
a zlepší strukturu a objem vlasů
a podporuje prokrvení pokožky hlavy
a posílí vlasy před vysušováním a mechanickým poškozením
a pravidelným používáním zamezí vypadávání vlasů
a dodá vlasům zdravý lesklý vzhled
a dop. MC 3181,- Kč

www.biodroga.cz

