Październik 2010

Suplementy diety

Do tej pory Kérastase proponowało:

DENSITIVE

3-miesięczną kurację przeznaczoną dla osób
cierpiących na spadek gęstości włosów

Od października Kérastase
wprowadza wzbogaconą, szybszą kurację:

DENSI-RECHARGE

Kuracja

densi-recharge

Zwiększona skuteczność

Udoskonalone działanie przeciw wypadaniu włosów
oraz zwiększające ich gęstość

Szybkość działania

Przyspieszona dwumiesięczna kuracja

Przystępność

Niższa cena za opakowanie i pełną kurację
Densitive: pełna trzymiesięczna kuracja – 303 zł netto
Densi-Recharge: pełna dwumiesięczna kuracja – 177 zł netto

Kiedy należy stosować?

Densi-Recharge przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn
w każdym wieku, którzy borykają się ze zmniejszającą się
gęstością włosów spowodowaną nadmiernym wypadaniem
włosów.
Włos jest w stanie wypadania, jest osłabiony
i staje się cieńszy, brakuje mu witalności.

Wzmocniona formuła DENSI-RECHARGE
Skuteczność w 8 tygodni

Naukowo potwierdzona skuteczność
1. skuteczność działania przeciw wypadaniu włosów.
Szybki spadek procentowy ilości włosów w fazie wypadania
u kobiet i mężczyzn -45%.

2. działanie zwiększające gęstość włosów.
Znaczący wzrost gęstości włosów2: +10%.

3. wzmocnienie włosów.
Zauważone przez 77% kobiet i 73% mężczyzn3.

1* Badanie prowadzone w dwóch próbach versus grupa kontrolna na odpowiednio 60 kobietach w wieku od 30 do 50 roku życia i na 68 mężczyznach od 35 do 65 roku życia.
2* Zmierzone urządzeniem Trichoscan® na powierzchni kontrolnej po 16 tygodniach.
3* Po 16 tygodniach używania.

Technologia

Kompleks Amino-Végétal

Zapobiega zniekształceniu cebulki
włosowej
Stymuluje produkcję keratyny

+

NOWOŚĆ
Niezbędne kwasy tłuszczowe

Dostarczają składniki odżywcze
do cebulki włosa
Chronią przed utlenianiem

Tauryna – składnik aktywny
chroniący cebulkę: przeciwdziała
stresowi, zwalcza zmiany
i uszkodzenia cebulki
Ekstrakty roślinne z zielonej
herbaty i pestek winogron,
bogate we flawonoidy
– naturalne antyoksydanty
zwalczające szkodliwe działanie
wolnych rodników, które powodują
starzenie się włókna włosa

5 niezbędnych kwasów
tłuszczowych Omega-3
i Omega-6: EPA, DHA, ALA, GLA,
LA - zwalczają zapalenie skóry
głowy

Dodatkowe składniki:
Cynk – niezbędny do syntezy keratyny włosów
Witamina C – posiada właściwości antyoksydacyjne
Witamina E – bierze udział w dostarczaniu składników odżywczych do komórek
Likopen – ekstrakt z pomidora właściwościach silnie przeciwutleniajacych

Działanie z zewnątrz i od wewnątrz

Program
tradycyjnej
kuracji

ZAPOBIEGANIE
WYPADANIU
WŁOSÓW,
ZWIĘKSZENIE
GĘSTOŚCI,
WZMOCNIENIE
WŁÓKNA

WSZYSTKIE
GAMY

DENSI-RECHARGE

KURACJA
PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW
OKRESOWE
wypadanie włosów

STAŁE
wypadanie włosów

Kąpiel
Zapobiegająca Wypadaniu
+ Aminexil GL M 10 x 6ml

Kąpiel
Zapobiegająca Wypadaniu
+ Aminexil GL M 42 x 6 ml

3 ampułki/tydzień przez 6 tygodni

1 ampułka/tydzień przez 6 tygodni

+ Spray Densitive GL

+ Spray Densitive GL

DENSI-RECHARGE

DENSI-RECHARGE

1 tabletka + 1 kapsułka dziennie przez
8 tygodni

1 tabletka + 1 kapsułka dziennie przez
8 tygodni

1 tabletka + 1 kapsułka dziennie
przez 8 tygodni

HOMME

Szampon Gęstość Włosów
+ Aminexil GL M 10 x 6ml

Szampon Gęstość Włosów
+ Aminexil GL M 42 x 6 ml

3 ampułki/tydzień przez 6 tygodni

1 ampułka/tydzień przez 6 tygodni

+ Aktywator Gęstość Włosów
+ DENSI-RECHARGE

+ Stimuliste
+ DENSI-RECHARGE

1 tabletka + 1 kapsułka dziennie przez
8 tygodni

1 tabletka + 1 kapsułka dziennie przez
8 tygodni

