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DX2 Szampon dla mężczyzn przeciwłupieżowy + przeciw
wypadaniu włosów 150 ml
 

Cena: 26,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Szampon DX2

łączy działanie przeciwłupieżowe ze wzmacnianiem włosów skłonnych do wypadania
myje włosy i dokładnie oczyszcza skórę głowy

Łupież osłabia włosy i negatywnie wpływa na ich kondycję. Może mu też towarzyszyć wypadanie włosów. Dlatego biały szampon DX2 to
wygodne połączenie działania przeciwłupieżowego z jednoczesnym wzmacnianiem włosów skłonnych do wypadania.

Klimbazol oraz piokton olaminy przywracają równowagę skóry głowy, likwidując widoczne oznaki łupieżu. Szampon myje włosy i
dokładnie oczyszcza usuwając złuszczony naskórek. Nawilża i łagodzi podrażnienia, zmniejsza uczucie swędzenia i dyskomfortu
wywołanego przez łupież. Ekstrakt z drożdży piwnych chroni przed uszkodzeniami i zapobiega wypadaniu włosów. Dzięki zawartości
witamin i minerałów stymuluje wzrost włosów, wzmacnia je i zwiększa objętość. Aloe Barbadensis Leaf Juice pobudza odrastanie
włosów przez stymulację mikrokrążenia i dotlenienie komórek skóry głowy. Dodatkowo doskonale nawilża i regeneruje.

Składniki szamponu regulują wydzielanie sebum, ograniczając przetłuszczanie się włosów. Poza tym ułatwiają rozczesywanie włosów i
zapobiegają elektryzowaniu. Zawarty w składzie pantenol redukuje podrażnienia i regeneruje przesuszony naskórek.

Szampon DX2 rozwiązuje obydwa problemy: likwiduje widoczne oznaki łupieżu i chroni przed wypadaniem włosów.
Szampon polecany do codziennego stosowania.

Składniki
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Acrylates Copolymer, Propylene Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Propylene Glycol/Alcohol Denat./Faex Extract, Polyquaternium-7, Methylpropanediol/Caprylyl Glycol/Phenylpropanol, PEG-4
Rapeseedamide, Panthenol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Piroctone Olamine, Sodium Lactate/Sodium
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PCA/Glycine/Fructose/Urea/Niacinamide/Inositol/Lactic Acid, Glycerin/Propylene Glycol/Bacillus Ferment, Olive Oil PEG-8 Esters,
Climbazole, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Parfum, Limonene, Linalool

Dawkowanie
Sposób użycia

niewielką ilość szamponu wmasować w mokre włosy i skórę głowy
dokładnie spłukać

W razie potrzeby czynność powtórzyć. Szampon do codziennego stosowania.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia
Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i uszkodzoną skórą. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast
spłukać wodą. Nie stosować po upływie terminu trwałości.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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