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DERMENA REPAIR szampon do włosów suchych i
zniszczonych 200 ml
 

Cena: 23,60 PLN

Opis słownikowy

Producent PHARMENA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaDERMENA REPAIR szampon do włosów suchych i zniszczonych 200 mlosłabione, nadmiernie wypadające włosy suche i
zniszczonewłosy z tendencją do łamania i rozdwajania się końcówekłagodzenie podrażnień skóry głowyDziałanieSzampon dermena®
REPAIR oczyszcza i właściwie pielęgnuje włosy oraz skórę głowy, nie naruszając jej naturalnej bariery ochronnej. Stanowi intensywną
kurację, która wzmacnia i regeneruje osłabione włosy, przywracając im naturalną gęstość i objętość. Łączy działanie naprawcze z
działaniem hamującym nadmierne wypadanie włosów i stymulującym ich odrastanie. Chroni włosy przed wysuszeniem oraz
uszkodzeniami termicznymi i mechanicznymi. Szampon odbudowuje naturalną otoczkę włosa, ograniczając tendencję do łamania i
rozdwajania się końcówek. Sprawia, że włosy są bardziej odporne na działanie czynników zewnętrznych. Odżywia i wygładza włosy,
nadając im połysk i przywracając witalność. Działa nawilżająco i kondycjonująco na włosy, poprawiając ich miękkość i elastyczność.
Ułatwia rozczesywanie oraz zapobiega puszeniu się i elektryzowaniu włosów. Nie obciąża włosów. Działa łagodząco na skórę głowy i
chroni ją przed podrażnieniami, zmniejsza swędzenie.SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH
DERMATOLOGICZNYCHDZIAŁANIE:hamuje nadmierne wypadanie włosów i stymuluje ich odrastanie wg 87%*zmniejsza tendencję do
łamania i rozdwajania się końcówek wg 93%*przywraca włosom witalność, naturalną gęstość i objętość wg 93%*wzmacnia i odżywia
włosy, przywracając im witalność wg 93%*nawilża i regeneruje włosy wg 97%*działa łagodząco na skórę głowy i chroni ją przed
powstawaniem podrażnień, zmniejsza swędzenie wg 93%** % badanych, którzy potwierdzili działanie szamponu po 4 miesiącach
regularnego stosowania. Badania przeprowadzono w niezależnym laboratorium badawczym.Sposób użyciananieś na mokre
włosymasuj do uzyskania pianydokładnie spłuczSzampon może być stosowany w sposób ciągły w standardowym zabiegu mycia
włosów, codziennie lub co drugi dzień.SkładAQUA, SODIUM MYRETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, COCO-
GLUCOSIDE, LAURETH-3, POLYSORBATE 80, 1,2-HEXANEDIOL, PCA GLYCERYL OLEATE, POLYQUATERNIUM-10, METHYL
NIACINAMIDE CHLORIDE, COCONUT ACID, HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, STYRENE/ACRYLATES
COPOLYMER, SODIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, PARFUM, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, DISODIUM EDTA, LACTIC ACID,
CITRIC ACID.200 mlProducentPHARMENA S.A.ul. Wólczańska 17890-530 Łódź, Polska
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