
Odżywka i Szampon Zagęszczające Włosy 

 

 

 

Składniki aktywne  Szamponu Zagęszczającego Włosy: 

 mikronizowana diosmina  

 hesperydyna  

 olej rokitnikowy  

 ku shen (Sophora flavescens)  

 

           Składniki aktywne Odżywki Zagęszczającej Włosy: 

 mikronizowana diosmina  

 olej rokitnikowy  

 olej z maruli  

 ekstrakt ze skrzypu polnego  

 hesperydyna  

 



 Szampon Zagęszczający Włosy i Odżywka Zagęszczająca Włosy  - używane razem,   

to podwójna dawka diosminy, to  kolejne składniki aktywne tych sensacyjnych kosmetyków  

w recepturach  dr Krzysztofa Słonia -  to synergia i zwielokrotniona skuteczność! 

Jest to absolutnie pierwsza taka na świecie formuła kosmetyków do włosów z zawartością 

aktywnej diosminy, która oddziałuje bezpośrednio na cebulkę, czyli żywą część włosa.                    

Ten  zestaw, to kosmetyki XXI wieku przenoszące nas w nowy wymiar dbałości o nasze włosy, 

które nieustannie narażone są na negatywne działanie czynników zewnętrznych.  Efektywność 

produktów pomysłu naszego wybitnego chemika polega na tym, że znaczna część włosów, 

które uległyby złamaniu już we wstępnej fazie ich wzrostu wyrasta  jednak w dobrej kondycji.  

Już po pierwszym umyciu szamponem  i nałożeniu odżywki, włosy znacznie wolniej się 

przetłuszczają, dzięki czemu wydłuża się okres do następnego mycia głowy.  Niebawem 

przestają wypadać, co przede wszystkim użytkowniczki – kobiety szybko postrzegają  

na używanych do czesania szczotkach.   Potem postrzegają, iż włosy nowo  odrastające 

odzyskują swój naturalny kolor!  Są mocniejsze, lepiej nawilżone i zdrowsze. Stosowanie 

równolegle tych dwóch produktów – sprawi, iż Twoje włosy będą gęstsze i silne.                           

Dr Krzysztof Słoń wszędzie silnie podkreśla, że są to produkty oparte wyłącznie o naturalne 

składniki, dzięki czemu bardzo rzadko uczulają  i  nigdy nie  podrażniają skóry głowy. Dla osób 

szukających rozwiązania  problemu  nadmiernie wypadających  włosów, stanowią ratunek, 

który temu zjawisku przeciwdziała.   

Najważniejsze właściwości Szamponu Zagęszczającego Włosy: 

 wzmacniające  ( powoduje wzmocnienie struktury włosów od samych cebulek)  

 stymulujące ( stymulacja uśpionych cebulek włosów ) 

 przyspieszające wzrost włókien włosów 

 regenerujące  ( przywrócenie blasku, gęstości ) 

 zapobiega wypadaniu włosów 

 nawilżające  

 

  



Najważniejsze właściwości Odżywki Zagęszczającej Włosy:  

 wzmacniające, stymulujące i regenerujące ( działa na obszary dla nas niewidoczne: 
cebulkę włosową, gruczoły łojowe i kanalik włosowy )  

 ułatwiające rozczesywanie 

 ochronne ( chroni przed przetłuszczaniem się )  

 regenerujące ( kwas jabłkowy zapewni połysk i wygładzi łuski włosa)  
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