
 

 

Szampon Zagęszczający Włosy 

Шампунь Уплотняющий Волосы 

 

 

 

Twoje włosy są osłabione, a każde czesanie przynosi 

niepokój i obawę przed kolejnymi włosami, które 

pozostaną na grzebieniu? 

 

Ten problem nie musi trwać wiecznie, znaleźliśmy 

sposób aby wzmocnić Twoje włosy. To szampon 

z aktywną biologicznie diosminą, która zwiększa 

ukrwienie mieszków włosowych, odżywiając je  

i zapewniając wzmocnienie włosów już od miejsca gdzie 

rodzi się włos.  

Dzięki nowatorskiemu zastosowaniu tej 

formy diosminy Twoje włosy szybko widocznie się 

wzmocnią i zagęszczą. 

 

Właściwości wybranych składników 

Diosmina powoduje skurcz i rozkurcz naczyń 

krwionośnych w cebulce włosowej, skutkuje to 

wzmożonym przepływem krwi i doskonałym 

odżywieniem komórek macierzystych mieszków 

włosowych. Dlatego właśnie włosy stają się mocniejsze, 

zwiększa się ich ilość i szybko przestają wypadać. 

Diosmina jest substancją mikronizowaną, która 

pozostaje w porach skóry nawet po spłukaniu wodą więc 

nie musimy myć włosów codziennie aby uzyskać 

odpowiednie efekty.  

 

Sposób użycia i porady 

Myć włosy minimum dwa razy w tygodniu, dla 

zapewnienia odpowiedniego działania wzmacniającego 

wmasowywać w skórę głowy do ok. 2 minut.  

Trwały efekt zagęszczenia otrzymujemy po ok. 2-3 

miesięcy. Czas ten jest niezbędny by nasze żywe cebulki 

wzmocniły się, wydały nowy włos, który rośnie. 

 

 

Ваши волосы ослаблены, а каждое расчесывание 

вызывает беспокойство и опасение по поводу 

следующих волос, которые останутся на гребне? 

 

Эта проблема не может продолжаться вечно – мы 

нашли способ укрепить Ваши волосы. Это – шампунь 

с биологически активным диосмином, который 

улучшает кровоснабжение волосяных луковиц, питая 

их и обеспечивая укрепление волос уже с того места, 

где они рождаются.  

Благодаря новаторскому применению этой формы 

диосмина, Ваши волосы быстро и наглядно 

укрепятся, и станут гуще. 

 

Свойства примененных компонентов 

Диосмин вызывает сжатие и разжатие кровеносных 

сосудов волосяной луковицы, что приводит к 

усиленному притоку крови и улучшению питания 

клеток мешочной матрицы. Именно поэтому волосы 

становятся крепче, увеличивается их количество, и 

они быстро перестают выпадать. Диосмин это 

микронизированное вещество, которое остается в 

порах кожи даже после ополаскивания водой, и 

значит мы можем не мыть волосы ежедневно, чтобы 

достичь необходимого эффекта. 

 

Способ применения и советы 

Мыть волосы минимум два раза в неделю. Для 

обеспечения соответствующего укрепляющего 

воздействия втирать в кожу головы около 2 мин. 

Постоянный эффект уплотнения достигается после 2-

3 месяцев применения. Это время необходимо, 

чтобы наши живые луковицы укрепились и 

произвели новые волосы, которые постепенно 

отрастут. 

  

  

  

  


