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DERMENA MEN, Szampon, hamujący wypadanie włosów,
200ml
 

Cena: 30,64 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać Szampon

Producent PHARMENA

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

DERMENA MEN, Szampon, hamujący wypadanie włosów, 200ml

Szampon dermena® men to produkt pielęgnacyjny przeznaczony dla mężczyzn obserwujących u siebie nadmierne wypadanie włosów.
Dzięki zastosowaniu specjalnie dobranych składników aktywnych (molekuła REGEN7, multikompleks aktywny H-VIT) hamuje wypadanie
włosów i stymuluje proces ich odrastania. Równocześnie poprawia mikrokrążenie skóry głowy i reguluje pracę gruczołów łojowych,
zapobiegając nadmiernemu przetłuszczaniu się włosów. Chroni przed powstawaniem podrażnień skóry głowy. Dodatek składników o
działaniu regenerującym i ochronnym sprawia, że włosy są odpowiednio odżywione, odzyskują swój blask i sprężystość. Szampon
dokładnie myje skórę głowy i znakomicie pielęgnuje włosy. Po jego zastosowaniu włosy stają się mocniejsze, a skóra głowy odzyskuje
naturalną równowagę. Szampon nie obciąża włosów.

Efekt związany z zahamowaniem wypadania włosów oraz ustępowaniem łojotoku obserwuje się zwykle w 3-4 tygodniu codziennego
stosowania (rzadsze stosowanie może wydłużyć ten okres).

Substancje czynne: molekuła REGEN7, multikompleks aktywny H-VIT.

Wskazania do stosowania:
Preparat pielęgnacyjno-wzmacniający do stosowania w przypadku:
osłabionych i nadmiernie wypadających włosów u mężczyzn,
pierwszych objawów łysienia typu męskiego (przerzedzanie się włosów, powstawanie zakoli),
łagodzenia podrażnień skóry głowy, również ze współistniejącym przetłuszczaniem się włosów.

Im wcześniej rozpocznie się pielęgnację preparatami dermena® men, tym lepsze efekty można uzyskać. Kurację powinno się rozpocząć
po zaobserwowaniu pierwszych objawów łysienia (przerzedzenie się włosów i powstawanie zakoli).

Sposób stosowania:
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Najlepsze efekty osiąga się, stosując szampon dermena® men w standardowym, codziennym zabiegu mycia włosów. Szampon należy
nanieść na mokre włosy i starannie masować do uzyskania piany. Następnie dokładnie spłukać. Szampon dermena® men może być
używany w sposób ciągły.

Zaleca się równoczesne stosowanie szamponu z lotionem dermena® men, przeznaczonym do codziennego stosowania. W przypadku
nasilonego wypadania włosów poleca się zastosowanie kuracji w ampułkach dermena® men.

Pojemność: 200 ml
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