Odżywka zagęszczająca włosy w ofercie COLWAY

Słabe, zniszczone włosy ze skłonnością do wypadania – ten
problem już nie istnieje.
Unikalna w skali światowej, kompletna odżywka do włosów, na którą
wszyscy czekaliśmy. Składniki w niej zawarte, realnie umożliwiają korzystne
oddziaływanie na kondycję włosa na całej jego długości. Wyróżniamy trzy
zasadnicze strefy włosa, cebulkę włosową, gruczoły łojowe i kanalik
włosowy oraz martwy wyrostek keratynowy, powyżej kanalika włosowego,
czyli co my widzimy i nazywamy włosem. Praktycznie wszystkie odżywki do
włosów mają kontakt tylko z widoczną częścią włosa, powyżej jego kanalika.
Odżywka Zagęszczająca Włosy to autorski kosmetyk polskiego wynalazcy,
doktora chemii Krzysztofa Słonia. Zapewne każdy z Was zastanawia się
jak doszło do powstania czegoś tak niezwykłego. Sam wynalazca podkreśla
wielokrotnie, że żeby w ogóle zacząć proces tworzenia trzeba przyjąć kilka
hipotez i postawić kluczowe pytania, na które dopiero odpowiedzi stymulują
cały proces badań naukowych.
„Zaczęło się od klasycznego sposobu rozwiązywania problemów
naukowych. Od zadania właściwego pytania. Czy włosy lubią to samo co
skóra? Drugie pytanie. Jeśli nie to samo … to co lubią?” – opowiada
dr Krzysztof Słoń podczas Konferencji COLWAY 2016 w Warszawie

Tak jak pewnie już zauważyliście to odpowiedzi na tak proste pytania są
wyjątkowo trudne do uzyskania, zwłaszcza kiedy podczas badań okazuje
się, że nasze włosy mają szczególne upodobania i do tego różne w stosunku
do naszej skóry. Jedno natomiast dla wynalazcy było jasne – trzeba zawrzeć
i dać w odżywce włosom to, co same wytwarzają w swoich gruczołach
łojowych.
Dzięki obecności aktywnej diosminy, odżywka działa na ten obszar,
gdzie włos się rodzi, czyli na cebulkę włosową. Odpowiednio duże stężenie
diosminy, powoduje zwiększony przepływ krwi przez naczynia krwionośne
cebulki,
co
owocuje
większą
ilością
składników
odżywczych
wykorzystywanych przez organizm do wzrostu włosa. Diosmina sprawia, że
znaczna część włosów, które uległyby złamaniu już w wstępnej fazie
wzrostu wyrasta w dobrej kondycji. Już po pierwszym umyciu włosy
znacznie wolniej się przetłuszczają, dzięki czemu wydłuża okres do
następnego mycia głowy.
Kolejnymi obszarami są gruczoły łojowe i kanalik włosowy. Mają one
zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania i kondycji włosa. Odżywka
COLWAY dostarcza optymalnego zestawu substancji dla prawidłowej
egzystencji włosa we wszystkich fazach jego życia, jakimi są: anagen,
katagen i telogen.
Trzeci obszar, martwy wyrostek keratynowy, czyli znana nam, widoczna
część włosa, wymaga odpowiednich substancji zapewniających dobre
rozczesywanie włosów i ich połysk. W Odżywce Zagęszczającej Włosy
COLWAY zawarte są dwie naturalne substancje niwelujące ładunki
elektrostatyczne na włosach, odpowiedzialne za ich plątanie się. Połysk
włosom zapewnia kwas jabłkowy, wygładza ich łuski. Kwas jabłkowy bardzo
dobrze nawilża włosy i chroni ich wnętrze przed ciepłem suszarki.
Dodatkowy połysk i zmniejszenie tarcia przy czesaniu pomaga
uzyskać Amodimethicone, substancja wybiórczo wiążąca się z powierzchnią
włosa, a więc nie blokująca powierzchni skóry.
Dzięki tak awangardowemu składowi odżywki, możemy się cieszyć z
niezwykłych efektów jej stosowania. Środowisko Odżywki Zagęszczającej
Włosy COLWAY jest tak komfortowe, że nowo wyrastające włosy odzyskują
swój naturalny kolor, jeszcze na początku etapu siwienia. Przestaną
wypadać, a zaczną wyrastać mocniejsze, lepiej nawilżone i zdrowsze.
Już po pierwszym użyciu, włosy znacznie wolniej się przetłuszczają i
wyglądają trzeciego dnia po umyciu równie dobrze jak pierwszego.
Odżywka Zagęszczająca Włosy COLWAY zyska uznanie osób, które nie chcą
myć włosów codziennie, a zachowywać ich świeży wygląd.
Jest idealnym uzupełnieniem kuracji Szamponem Zagęszczającym Włosy
COLWAY. Po użyciu Szamponu i Odżywki Zagęszczających Włosy z diosminą
Twoje włosy będą gęstsze, bujne i silne.

Od dzisiaj piękne włosy przestaną być tylko Twoim marzeniem!

