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DERMENA PLUS, Szampon przeciwłupieżowy, 200ml
 

Cena: 32,94 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml (butelka)

Postać Szampon

Producent PHARMENA

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

DERMENA PLUS, Szampon przeciwłupieżowy, 200ml

Szampon dermena® plus, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości składników, dokładnie myje skórę głowy i znakomicie pielęgnuje włosy.
Specjalnie opracowana formuła szamponu powoduje szybkie ustępowanie objawów łupieżu i równocześnie hamuje wypadanie włosów.
Preparat likwiduje świąd owłosionej skóry głowy i utrzymuje ją w dobrej kondycji, przywracając jej naturalną równowagę. Szampon nie
obciąża włosów. Po jego zastosowaniu włosy odzyskują zdrowy wygląd, stają się błyszczące i miękkie w dotyku.

Efekt związany z ustępowaniem łupieżu obserwuje się zwykle po 3-5 zabiegach codziennego mycia głowy (rzadsze stosowanie może
wydłużyć ten okres).

Substancje czynne: molekuła REGEN7, pirokton olaminy.

Wskazania do stosowania:
łupież owłosionej skóry głowy,
nadmierne wypadanie włosów.

Sposób stosowania:
Szampon dermena® plus należy stosować codziennie (lub co drugi dzień) do momentu ustąpienia objawów łupieżu. W celu
zmniejszenia ryzyka nawrotów zaleca się zastosowanie szamponu co najmniej 7 razy. Szampon należy nanieść na skórę głowy.
Używając niewielkiej ilości wody, rozprowadzić równomiernie na skórze. Delikatnie masować do uzyskania piany. Pozostawić pianę na
głowie na około 5 minut. Następnie dokładnie spłukać.

Po zakończeniu kuracji przeciwłupieżowej poleca się stosowanie szamponu z linii dermena®, hamującego nadmierne wypadanie
włosów i przeznaczonego do codziennej pielęgnacji. W przypadku nasilonych objawów wypadania włosów kurację szamponem
wspomagać można równoczesnym użyciem żelu, lotionu lub kuracji w ampułkach z linii dermena®, przeznaczonych do miejscowego
stosowania na skórę głowy. Doskonałym uzupełnieniem szamponu jest także odżywka dermena®, wzmacniająca włosy i ułatwiająca
ich rozczesywanie.
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Pojemność: butelka 200 ml
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