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VICHY DERCOS Szampon przeciwłupieżowy do włosów
suchych 200 ml
 

Cena: 57,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent L'OREAL POLSKA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaVICHY DERCOS Szampon przeciwłupieżowy do włosów suchych 200 mlŁupież jest niezwykle powszechnym i wstydliwym
problemem. To choroba skóry głowy polegająca na łuszczeniu naskórka. Nie jest on ani zaraźliwy, ani groźny, aczkolwiek może stanowić
problem natury estetycznej. Pozbycie się łupieżu nie jest łatwe. Jednak nie niemożliwe. Pozbądź się problemu z szamponem
przeciwłupieżowym z linii Dercos od Vichy, który wyróżnia dermatologiczna skuteczność.Technologia Mikrobiomu z Selenem świetnie
rozprawia się z łupieżem:Dwusiarczek Selenu – działa przeciwgrzybiczniePochodna tokoferolu - działa łagodząco i eliminuje dyskomfort
skóryKwas salicylowy - ułatwia usuwanie martwych komórek naskórkaCeramid R dla - chroni skórę głowyCohesyl™ - atakuje i eliminuje
nawet najbardziej uporczywy łupieżDziałanieW rezultacie szampon eliminuje 100% łupieżu! Potwierdza to test samooceny wśród 279
osób stosujących szampon regularnie. Natomiast badania kliniczne potwierdzają, że zapobiega nawrotom łupieżu nawet do 6 tygodni
po zakończeniu kuracji. Ponadto łagodzi podrażnienia i swędzenie skóry głowy.Produkt został przetestowany na osobach znajdujących
się pod wpływem stresu, zmęczenia, żyjących w miejskim, zanieczyszczonym środowisku, czyli w warunkach sprzyjających
zaburzeniom równowagi mikroorganizmów obecnych na skórze głowy.Testowany także pod kontrolą dermatologiczną. Nie zawiera
parabenu.Efekty działania szamponu przeciwłupieżowego do włosów suchych widoczne są już po pierwszym użyciu. Zmniejsza
uciążliwe uczucie swędzenia skóry głowy, wykazując działanie pielęgnujące. Dzięki niemu włosy stają się miękkie i puszyste, nabierają
blasku, a ponadto są bardziej podatne na układanie.Sposób użyciaPodczas pierwszej aplikacji, szampon należy rozprowadzić i
pozostawić na skórze głowy na około 2 minuty, następnie dokładnie spłukać. Przy kolejnym użyciu preparat można zmyć bezpośrednio
po wmasowaniu go we włosy. Szampon zaleca się stosować przez 4 tygodnie. Ponadto należy unikać kontaktu z oczami oraz
uszkodzoną skórą. W przypadku dostania się produktu do oczu, natychmiast przepłukać je wodą.Składaqua / water - sodium laureth
sulfate - coco-betaine - glycerin - dimethicone - cetyl alcohol- hydroxystearyl cetyl ether - carbomer - ci 19140 / yellow 5 - citric acid -
2-oleamido-1,3-octadecanediol – ppg-5-ceteth-20 - propylene glycol - salicylic acid - selenium sulfide - sodium chloride - sodium hydroxide -
sodium hypochlorite - parfum / fragrance
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