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Regenerum 

regeneracyjne serum do włosów 

125 ml 

 

Intensywne wzmocnienie i ochrona 

dzięki sile protein z nasion karob  

w połączeniu z olejem rycynowym  

i ekstraktem z kiełków soi i pszenicy. 

Nawet do bardzo zniszczonych włosów. 

 

 

Hydrolizat proteinowy z nasion drzewa karob - odżywia i wzmacnia włosy, zmniejsza ich łamliwość 
i zwiększa odporność  
Ekstrakt z kiełków soi i pszenicy - nawilża i chroni włosy oraz przyczynia się do ograniczenia ich 
wypadania 
Prowitamina B5 i olej rycynowy - wzmacniają włosy, nadając im połysk i zmniejszają skłonność do 
rozdwajania 
 

Regenerum regeneracyjne serum do włosów intensywnie odżywia i nawilża włosy, sprawiając że 
stają się silne, miękkie i pełne blasku. 
.  
 
Zawarte w składzie proteiny pozyskane z nasion drzewa karob zmniejszają łamliwość włosów, a 
także naprawiają uszkodzenia powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych oraz 
zabiegów termicznych (np. suszenie, prostowanie), chemicznych (np. trwała, koloryzacja) i 
mechanicznych (np. wiązanie włosów).Serum zostało wzbogacone również o ekstrakt z kiełków 
soi i pszenicy, który nawilża i działa odżywczo na włosy, ograniczając ich wypadanie. Prowitamina 
B5 i olej rycynowy wzmacniają włókna włosów, nadają im połysk i zmniejszają skłonność do 
rozdwajania. Dodatkowo serum niweluje efekt „puszenia”, ułatwiając pielęgnację i układanie, a  
dzięki systemowi stopniowego uwalniania substancji aktywnej, preparat zapewnia długotrwałą 
pielęgnację włókien keratynowych włosów od korzenia po samą końcówkę.  
 
Regenerum regeneracyjne serum do włosów sprawia, że włosy są znów gładkie, błyszczące i 
zdrowe na całej długości. 
 
Sposób użycia: 
Regenerum regeneracyjne serum do włosów może być stosowane jako okresowa kuracja lub 
przez cały rok. Serum należy nakładać na umyte, wilgotne włosy. Następnie dokładnie wmasować 
we włosy od nasady aż po same końce. Po około 5-10 minutach dokładnie spłukać. Stosować dwa 
razy w tygodniu lub częściej w zależności od indywidualnych potrzeb.  
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Więcej informacji na: www.regenerum.pl 
Przebadany dermatologicznie.  
 
Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. 
 
Ingredients/Składniki: Aqua, Cetyl Alcohol, Silicone Quaternium-16/Undeceth-
11/Butyloctanol/Undeceth-5, Stearyl Alcohol, Glycerin/Hydrolyzed Ceratonia Siliqua Seed 
Extract/Zea Mays Starch, Behentrimonium Chloride/Isopropyl Alcohol, Dimethicone, Panthenol, 
Ricinus Communis Seed Oil, Butylene Glycol/Glycine Soja Germ Extract/Triticum Vulgare Germ 
Extract, Tocopherol, Parfum, Disodium EDTA, Benzyl 
Alcohol/Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone, Citric Acid. 
 

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25C. Nie 
chłodzić, nie zamrażać. 
 
Nr partii:  
Najlepiej zużyć przed końcem:  
 
 

Producent: 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151 

 
Regenerum hair regenerating serum visibly strengthens and intensively regenerates damaged and 
weak hair by repairing damage caused by external factors, as well as heat, chemical and 
mechanical hair styling methods. The serum facilitates combing and styling, as well as prevents 
frizz and reduces brittleness. It gives your hair shine, smoothness and healthy look while 
moisturizing it and nourishing your scalp. 
 
Usage: 
Regenerum hair regenerating serum may be used as a temporary hair therapy or as an everyday 
product. Apply serum on washed, damp hair. Then massage it into your hair from roots to ends. 
Rinse thoroughly after 5-10 minutes. Use twice a week or more often, depending on your 
individual needs.  
 

Storage: Store at a temperature below 25C. Do not freeze. 
 
 

http://www.regenerum.pl/

