
Włosy to symbol zdrowia, witalności i jeden z atrybutów piękna. 

Utrata włosów to problem coraz bardziej powszechny, a zarazem dotkliwy. Przyczyny wypadania 
włosów mogą być różne, a prawidłowa diagnoza może okazać się kluczem w walce z tym problemem.

Dla włosów delikatnych bardzo ważną rolę odgrywa sposób pielęgnacji. Lekki i delikatny szampon 
z właściwie skomponowanym składem dokładnie oczyści i nie przesuszy skóry głowy, zaopatrując 
ją w składniki odżywcze.

Przy skłonności do wypadających włosów bardzo ważną rolę odgrywają środki myjące zawarte 
w szamponach.

Dlatego tak ważne jest, aby w pielęgnacji włosów świadomie dokonywać wyboru składników, 
które będą jednocześnie skutecznie oczyszczały i zaopatrywały w cenne składniki odżywcze.

Laboratorium Skrzypovita PRO stworzyło szampon oparty na nowatorskim składzie, 
którego bazą jest SYSTEM BAICAPIL™. Dzięki zawartości kiełków soi i pszenicy 
oraz bajkaliny, w procesie kiełkowania tworzą się biomolekuły - peptydy, aminokwasy, 
oligosacharydy i glukoza. Taka kompozycja składników aktywuje uśpione komórki macierzyste 
mieszka włosowego, chroniąc je przed starzeniem i wypadaniem.

Skrzypovita PRO zawiera również bogatą kombinację ekstraktów roślinnych (tj. skrzyp polny, 
pokrzywa, arnika, korzeń łopianu, rukiew wodna, nagietek, nasturcja, bluszcz, skórka cytryny, 
rumianek, pączki sosny, rozmaryn, jasnota biała, szałwia, kiwi, ogórek, wyciąg z liści i kory 
brzozy) przeznaczoną do pielęgnacji włosów słabych i wypadających oraz do włosów tłustych 
z problemem łojotokowym skóry głowy.

Kompleks witamin zapobiega wypadaniu włosów i przerzedzaniu, przyspiesza ich odrost
oraz wykazuje działanie odżywcze i regeneracyjne.

Witamina E - przeciwdziała wolnym rodnikom, stymuluje aktywność enzymów w komórce 
i wzrost włosa.

Witamina B5 - nadaje włosom połysk, zapobiega przetłuszczaniu, nawilża skórę głowy.

Witamina B7 (biotyna) - stymuluje metabolizm energetyczny i przyspiesza tempo wzrostu 
włosa oraz ogranicza wypadanie.

Witamina B6 (piroksydyna) - wpływa na elastyczność włosów.

Cynk - składnik mineralny włosów; włosy stają się odporne na łamanie.

Drożdże - stymulują syntezę kolagenu, wpływają na zawartość wody w komórce.

Skuteczność szamponu potwierdzają badania aplikacyjne* :

100% użytkowniczek powiedziało, że szampon dokładnie i delikatnie oczyszcza skórę głowy

76% użytkowniczek potwierdziło, że szampon regeneruje włosy

84% użytkowniczek potwierdziło, że szampon nawilża skórę głowy

100%

E B5
B7

SKRZYPO
VITA

Szampon przeciw
wypadaniu
włosów



Sposób użycia: Niewielką ilość szamponu nanieść na mokre włosy. Dokładnie wmasować 
we włosy i spłukać. Stosować minimum 3 razy w tygodniu.

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

Szampon przebadany dermatologicznie.

Pojemność: 200 ml

ADEX COSMETICS & PHARMA 
Nowa Wieś, ul. Olsztyńska 1, 14-200 Iława

* Badanie aplikacyjne, przeprowadzone z udziałem 50-ciu probantów, którzy regularnie przez 3 miesiące stosowali
szampon Skrzypovita PRO.
  

www.skrzypovita.com.pl


