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VIDA NATURAL: TRACTAMENT ANTI-CAIGUDA
tractament d'origen natural

De la selecció d'ingredients naturals preciosos neixen els productes de tractament de la
línia Vida Natural per a la cura del cabell: Antiphore' Seboequilibrante i Anticaduta' tots
compostos per ampolars i un xampú específic que completa la seva potent acció. Entre
els preciosos extractes naturals dels quals es componen els vials' trobem l'extracte de
Sympytum officinalis que, gràcies a Allantoin i vitamines B1' B2' B12 i C que conté,
realitza una potent acció curativa, "descongestionant" suavitzant i antiinflamatòria,
perfecta per a un intens tractament anti-caspa que redueix el peeling cutani. Extractes de
llimona i arrels de Rehmannia glutinoses realitzen una potent acció antisèptica i
purificadora astringent ideal per a un tractament d'equilibri de sèu que reequilibra la
producció de greix mantenint el cabell i el cuir cabellut sans.
TRACTAMENT ANTI-CAIGUDA DE LA VIDA NATURAL
tractaments d'origen natural anti-caspa seboequilibrant. Els vials de Vida Natural
Anticaduta també contenen extractes d'arrel glutinosa de Rehmannia, una herba amb
grans propietats higienitzants i seboriequilibrants. Aquests vials dificulten la caiguda del
cabell i promouen la represa del seu creixement mantenint el cuir cabellut sa, evitant
l'excés de secreció sebàcia i l'aparició d'hiperhidrosi i inflamació. Es recomana realitzar el
tractament complet amb vials després del xampú específic Anticaduta amb una fórmula
delicada dissenyada per prevenir la caiguda del cabell gràcies als seus preciosos
ingredients: l'oli de cedre reforça l'extracte de farfara de la bombeta té propietats
emol·lients i purificadores L'extracte de yarrow té propietats refrescants i calmants.
Delicada fragància cítrica.
com utilitzar: es recomana utilitzar els vials almenys 2-3 vegades a la setmana' fent
massatges al cuir cabellut amb moviments circulars' després del xampú especial.
embalatge: caixa amb vials de 12 7 ml; xampú en ampolla 250 ml i 1000 ml.
.
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