
MEDAVITA - ELISIER - Serum za krepitev in regeneracijo las. Zagotavlja močnejše in gostejše lase ter ohranja njihovo vitalnost in lepoto. Dan za dnem 
lasno vlakno ponovno pridobiva sijaj, moč in volumen. Zahvaljujoč visoki koncentraciji močnih učinkovin Elisier samo 6 ur po nanosu “dvigne” energijo in 
izboljša aktivnost folikla (2), zaradi česar so lasje močni, gosti in sijoči. Dan za dnem lasno vlakno ponovno pridobi na sijaju, moči in volumnu.
- Izvleček, ki vključuje Saccharomyces cerevisiae, biotehnološko pridobljeno sestavino naravnega izvora, revitalizira in daje energijo lasišču.
- Izvleček iz semen posebnih buč, pridelanih na avstrijskem Štajerskem, pospešuje izločanje toksinov za globoko regenerirano kožo.
- Hialuronska kislina vlaži, daje več elastičnosti, izboljša tonus lasišča, preprečuje prezgodnje staranje in krepi celotne lase.
- kombinacija 5 zelo čistih aminokislin s 5 dobro odmerjenimi vitamini ščiti celice folikla in jih oskrbuje s hranili.
- kofein izboljša mikrocirkulacijo, kar pozitivno vpliva na oskrbo foliklov s kisikom in hranili.
- Bisabolol, močna aktivna sestavina, ki pomirja kožo, ščiti pred okoljskim stresom in preprečuje rdečico tudi na zelo občutljivi koži.
Kako uporabiti: Nanesite na umite in z brisačo osušeno ali suho lasišče. Vmasirajte, da enakomerno porazdelite serum po celotnem lasišču. NE izpirajte.
+53 % močnejši in močnejši lasje (1)  +60 % lepši in sijoči lasje (1)  +53 % okrepljeno in uravnoteženo lasišče
+7 % povečanje premera las za debelejše lase (6) +35 % bolj odporni lasje (5)  +27% izboljšanje mikrocirkulacije (7)
6 ur - več energije za lasišče že 6 ur po nanosu (2)
1 - Odstotek zadovoljnih oseb po uporabi Elisierja: samoocena 60 oseb v 8 tednih.
2 - In vitro ocena izražanja ATPaze, ki kaže na povečanje celične potencialne energije.
3 – In vitro ocena ekspresije PCNA, ki kaže na povečanje celične proliferacije.
4 - In vitro ocena sposobnosti stimulacije proizvodnje beljakovin v celičnih kulturah človeških fibroblastov.
5 - Odpornost, merjena kot zmanjšanje števila izpuljenih dlak v testih vlečenja, dokazana s klinično oceno na 30 ženskah po 8 tednih uporabe Elisierja.
6 - Korist, dokazana s 3D digitalno mikroskopijo pri 30 ženskah po 8 tednih uporabe Elisierja.
7 - Odstotek oseb (30 žensk) z izboljšanjem mikrocirkulacije kože po 8 tednih uporabe zdravila Elisier.
Klinično testirano. pH vrednost 6,2. Skenirajte QR kodo za dodatne informacije. Samo za poklicno uporabo. Samo za zunanjo uporabo. Pred uporabo 
preberite dodatna navodila. Sestavine: glejte pod Ingridients; Proizvajalec: Medavita Spa, Italija; Prodaja: Klevi d.o.o., Seljakovo naselje 29, Kranj, www.
klevi.si, info@klevi.si
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