VLOSTIC PRO oily hair tonic
To lekki olej do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Dzięki zastosowaniu lekkich frakcji olejowych
ekstraktów roślinnych w połączeniu z nowoczesnymi nośnikami substancji odżywczych otrzymaliśmy
produkt, który hamuje wypadanie włosów oraz wzmacnia i odżywia ich strukturę. Preparat VLOSTIC
PRO nie obciąża włosów, nadaje włosom gładkość i połysk, łatwo się zmywa.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
CODZIENNA PIELĘGNACJA WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY. VLOSTIC PRO PRZEZNACZONY JEST DO
CODZIENNEJ PIELĘGNACJI WŁOSÓW:
 ZNISZCZONYCH,
 OSŁABIONYCH ZABIEGAMI KOSMETYCZNYMI I MEDYCZNYMI,
 ZE SKŁONNOŚCIĄ DO WYPADANIA.

UNIKALNY SKŁAD


OLEJ z NASION ŁOPIANU zapobiega wypadaniu włosów



OLEJ z POKRZYWY stymuluje mikrokrążenie podskórne



OLEJ ze SKRZYPU POLNEGO wzmacnia i rewitalizuje strukturę włosa



OLEJ z ZIAREN LNU doskonale nawilża strukturę włosa i poprawia jego elastyczność.



PANTHENOL nawilża, wygładza i pogrubia włókno włosa



OLEJ ARGANOWY odżywia włosy nadając im blask i prawidłowe nawilżenie



TRÓJGLICERYDY KWASÓW KAPRYLOWEGO I KAPRYNOWEGO uzupełniają niedobory lipidów w
cemencie międzykomórkowym.



LEKKI OLEJ SILIKONOWY kondycjonuje skórę głowy i włosy, zmiękcza i zapewnia optymalną aplikację i
rozprowadzanie preparatu.

SPOSÓB UŻYCIA
Produkt stosować na noc. Nanieść równomiernie płyn na włosy i skórę głowy, delikatnie wmasować,
pozostawić na całą noc, rano włosy dokładnie umyć.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Świąd, rumień, obrzęk skóry lub tkanki podskórnej. W przypadku wystąpienia, któregokolwiek z
objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu i skontaktować się z lekarzem.
PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość składniki produktu, ciążą, okres karmienia piersią, wiek poniżej 3 lat. Nie stosować
produktu na skórę uszkodzoną, błony śluzowe, okolice moczowo-płciowe, do oczu i na skórę w
okolicy oczu.
ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Tylko do użytku zewnętrznego w obrębie głowy. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu
przydatności podanej na opakowaniu.
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15OC – 25OC).
Po otwarciu zużyć w ciągu 6 miesięcy.
Testowany dermatologicznie.
Dostępne opakowanie: butelka o pojemności 50ml.
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