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Dermena Szamp. zapob.wypad.włos. 200 ml
 

Cena: 31,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent PHARMENA S.A.

Opis produktu
 

Opis
Szampon Dermena Hair Care to produkt kosmetyczny, który został stworzony specjalnie dla osób z osłabionymi i z nadmiernie
wypadającymi włosami, a także dla tych, którzy borykają się z przetłuszczającymi się pasmami oraz podrażnioną skórą głowy, w tym
także po przebytym leczeniu chemioterapią. Dzięki składnikom aktywnym, szampon ten przeciwdziała nadmiernemu wypadaniu
włosów, stymuluje i przyspiesza ich odrastanie, wzmacniając jednocześnie strukturę włosów, poprawiając ich gęstość i grubość. W
rezultacie, włosy odzyskują pełny blask i witalność, a skóra głowy jest chroniona przed podrażnieniami. Kluczowym składnikiem
szamponu jest Regen7 - składnik aktywny pochodzenia witaminowego, który wspiera proces wydłużający cykl życia włosa w fazie
anagenu, stymulujący odrastanie, a także pomagający wzmocnić mieszki włosowe. Ponadto, molekuła ta pomaga chronić skórę głowy
przed podrażnieniami, normalizuje pracę gruczołów łojowych oraz zachowuje skórę głowy w dobrej kondycji.

Składniki
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Hydroxypropyltrimonium
Hydrolyzed Wheat Protein (proteiny pszenne), Juglans Regia Leaf Extract (wyciąg z orzecha włoskiego), Peg-15 Cocopolyamine, Methyl
Niacinamide Chloride, Parfum, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, DMDM Hydantoin, Citric Acid, Sodium Citrate, Methylparaben,
Propylparaben, Ethylhexylglycerin, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol (witamina E), Ascorbyl Palmitate, Lecithin, Hexyl
Cinnamal, Limonene, Linalool.

Zastosowanie
Służy do osłabionych i nadmiernie wypadających włosów, podrażnionej skóry głowy z towarzyszącej jej przetłuszczaniem się pasm, po
chemioterapii.

Sposób użycia
Aplikuj szampon na wilgotne włosy.
Delikatnie wmasuj, aby uzyskać pianę.
Dokładnie spłucz.
Możesz stosować codziennie lub co drugi dzień do mycia włosów.
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