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DERMENA, Żel hamujący wypadanie włosów, 150ml
 

Cena: 32,46 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml (but.+dozow.)

Postać żel

Producent PHARMENA

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

DERMENA, Żel hamujący wypadanie włosów, 150ml

Żel dermena® jest produktem przeznaczonym dla osób obserwujących u siebie nasilone objawy wypadania włosów. Dzięki zawartości
opatentowanej substancji czynnej pochodzenia witaminowego, żel dermena® hamuje wypadanie włosów oraz stymuluje proces ich
odrastania. Chroni skórę głowy przed powstawaniem podrażnień. Zawarta w preparacie kreatyna działa kondycjonująco i regenerująco
na włosy i skórę. Wzmacnia je oraz chroni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Żel dermena® przywraca włosom
naturalną gęstość i nadaje im zdrowy wygląd. Korzystnie wpływa na kondycję skóry głowy. Preparat cechuje doskonała jakość
kosmetyczna - nie natłuszcza i nie skleja włosów, bardzo dobrze się wchłania.

Skład według INCI
Aqua, Propylene Glycol, Methyl Gluceth-20, Carbomer, Creatine, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, DMDM Hydantoin,
Methylparaben, Propylparaben, Methyl Niacinamide Chloride, Parfum, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Hexyl Cinnamal, Limonene,
Linalool, Citral, Geraniol

Praktyczny w użyciu aplikator umożliwia odpowiednie dozowanie i precyzyjne nakładanie preparatu na obszary skóry wymagające
kuracji.

Efekt związany z zahamowaniem wypadania włosów oraz ustępowaniem łojotoku obserwuje się już po 3 tygodniach regularnego
stosowania żelu dermena®.

Przeznaczenie
nadmierne wypadanie włosów,
łagodzenie podrażnień skóry głowy, również ze współistniejącym przetłuszczaniem się włosów,
produkt polecany również po zakończonej chemioterapii.
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Stosowanie
Żel dermena® należy stosować co najmniej trzy razy w tygodniu. Przy pomocy aplikatura nanieść równomiernie niewielką ilość żelu na
skórę głowy u nasady włosów, szczególnie w miejscach przerzedzania się włosów. Następnie opuszkami palców delikatnie wmasować
preparat okrężnymi ruchami w skórę głowy. Masaż pobudza dodatkowo krążenie i ułatwia wchłanianie substancji aktywnej. Pozostawić
żel do całkowitego wchłonięcia. Nie spłukiwać. Stosować po umyciu głowy na włosy wilgotne lub suche. Żel może być używany w
sposób ciągły.

Doskonałym uzupełnieniem kuracji jest szampon z linii dermena®, hamujący nadmierne wypadanie włosów i przeznaczony do
codziennej pielęgnacji.
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