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PHARMACERIS H-KERATINEUM szampon wzmacniający do
włosów osłabionych 250 ml
 

Cena: 31,90 PLN

Opis słownikowy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

PHARMACERIS H-KERATINEUM szampon wzmacniający do włosów osłabionych 250 ml

 

 

 

Wskazania

Codzienna pielęgnacja włosów osłabionych, z tendencją do wypadania, normalnych i przetłuszczających się.  

 

Działanie

Unikalna receptura stworzona przez Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris doskonale myje, intensywnie regeneruje oraz zmniejsza
wypadanie włosów, nawet do 70%*. Wyciąg z liści czerwonych winorośli zawierający wysokie stężenie witaminy P i związki polifenolowe
znacząco wpływa na lepsze odżywienie cebulek włosów. Flawonoidy wspomagają ich odporność i przyspieszają naturalny wzrost.
Prowitamina B5 chroni włosy przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Szampon posiada pH neutralne dla skóry.
Szampon intensywnie wzmacnia włosy, zapobiega ich wypadaniu i rozdwajaniu się końcówek. Po zastosowaniu włosy mają naturalny
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połysk, łatwo się rozczesują i są bardziej podatne na układanie.

 

Sposób użycia

Nanieść szampon na mokre włosy. Wmasować w skórę głowy aż do powstania piany. Pozostawić na ok. 1-2 minut. Dokładnie spłukać
wodą. W razie potrzeby czynność powtórzyć. W przypadku dostania się produktu do oczu, natychmiast przepłukać je wodą. Nie zaleca
się stosowania szamponu do włosów silnie tlenionych.  

 

Skład

Wyciąg z czerwonych liści winorośli - odżywia cebulki włosów,Flawonoidy - grupa aktywnych związków roślinnych o wszechstronnej
aktywności biologicznej, wykazująca zwiększone pochłanianie promieniowania ultrefioletowego, chroniąc włosy przed niekorzystnym
wpływem czynników zewnętrznych. Wspomagają odporność cebulek włosowych, przyspieszając ich naturalny wzrost,Prowitamina B5 -
o właściwościach kojących i łagodzących, stymuluje wzrost i odnowę komórek włosa. Wykazuje działanie naprawcze i regenerujące
struktury włosa. Chroni przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych,Camelia sinesis - o działaniu antybakteryjnym,
zmniejsza nadmierną produkcję łoju oraz odżywia i wzmacnia włosy. 

 

  

 

Galeria
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