
Włosy to symbol zdrowia, witalności i jeden z atrybutów piękna. 
Skrzypovita PRO to profesjonalna linia produktów stworzona z myślą o osobach zmagających się 
z nadmierną utratą włosów, które chcą pobudzić wzrost nowych włosów - mocnych, gęstych i silnie 
zakotwiczonych w skórze głowy. 
Teraz linia Skrzypovita PRO została uzupełniona o maskę do włosów, która dodatkowo zapewni nawilżenie 
i wzmocnienie włosów. Maska Skrzypovita PRO ułatwia rozczesywanie i poprawia nawilżenie włosów 
pozostawiając je miękkie i odżywione.  

Maska do włosów Skrzypovita PRO została stworzona z myślą o pielęgnacji włosów ze 
skłonnością do wypadania, osłabionych, łamliwych i wymagających głębokiej regeneracji.   

Skrzyp polny zawarty w masce do włosów Skrzypovita PRO wzmacnia włosy przywracając im naturalny 
i zdrowy wygląd. Skrzyp jest bogatym źródłem krzemu, który przeciwdziała wypadaniu włosów,
a dodatkowo wzmacnia i odżywia.  

Hydrolizat keratyny pomaga wzmocnić łodygę włosa, dodatkowo wnika w jego strukturę rewitalizując 
warstwę ochronną włosa. Składnik wpływa na naprawę struktury włosa dzięki temu włosy są 
wzmocnione, bardziej wytrzymałe i odporne na pękanie.  

Ekstrakt z żeń-szenia oddziałuje na mieszki włosowe pobudzając włosy do wzrostu, dzięki wysokiej 
zawartości saponin. Ekstrakt odpowiada za wzmocnienie oraz poprawę kondycji włosów.

Hemisqualane Neossance™ to wielofunkcyjny surowiec pozyskiwany z trzciny cukrowej. Posiada 
właściwości wzmacniające strukturę włosa, ułatwia rozczesywanie, dodatkowo zapewnia ochronę 
termiczną. 

Skuteczność maski do włosów potwierdzona badaniami aplikacyjnymi. Włosy stają się: 

bardziej miękkie
- wg 95% użytkowniczek

Wg 85% użytkowniczek maska ogranicza wypadanie włosów

maska
do
włosów

wzmocnione
- wg 95% użytkowniczek

łatwiejsze do rozczesania
- wg 90% użytkowniczek

głęboko nawilżone
- u 90% użytkowniczek

bardziej błyszczące
- wg 75% użytkowniczek

Badania aplikacyjne, 20 użytkowniczek.



Sposób użycia: Niewielką ilość maski nanieś na umyte, wilgotne włosy. Dokładnie 
wmasuj i pozostaw na kilka minut, a następnie spłucz letnią wodą. Stosuj 3-4 razy 
w tygodniu.
Wskazówka: dla głębszej regeneracji pozostaw maskę na co najmniej 15 minut, 
a owijając włosy ręcznikiem utrzymasz stałą temperaturę.

Wypróbuj także Skrzypovitę PRO szampon i serum przeciw wypadaniu włosów z tej 
samej linii oraz suplement diety Skrzypovita 1x dziennie w tabletkach.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Pojemność: 200 ml
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