
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Dermedic capilarte szampon wzmacniający przeciw
wypadaniu włosów 300 ml
 

Cena: 30,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Szampony

Producent BIOGENED

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Dermedic Capilarte szampon wzmacniający przeciw wypadaniu włosów to produkt, który może być stosowany codziennie
przez kobiety i mężczyzn. Został on przebadany dermatologicznie, klinicznie i trychologicznie. Można z niego korzystać przez cały rok. 
Na co jest Dermedic Capilarte szampon wzmacniający przeciw wypadaniu włosów? Wskazaniem do stosowania kosmetyku, jak
wskazuje jego nazwa, jest problem nadmiernej utraty włosów, ich przerzedzenia i osłabienia. Szampon jest szczególnie polecany
osobom, które mają rzadkie i cienkie włosy skłonne do nadmiernego wypadania. Może być stosowany jako przedłużenie kuracji
stymulującej wzrost włosów z tej samej serii. Jednocześnie działanie szamponu wzmacniającego przeciw wypadaniu włosów
Dermedic Capilarte polega na zwiększaniu ich objętości oraz grubości. Szampon dobrze oczyszcza skórę głowy i włosy, odświeżając je i
dbając o ich dobrą kondycję. Kosmetyk jednocześnie jest delikatny dla skóry głowy, a jego składniki nie naruszają równowagi
mikrobiomu tego obszaru ciała.

W opakowaniu znajduje się 300 ml Dermedic Capilarte szamponu wzmacniającego przeciw wypadaniu włosów. W skład kosmetyku
wchodzi kompleks PilotantumTM oraz ProcapilTM, a także ekstrakt z ziaren fasoli guar, Zincidone, D-pantenol, witamina E, witamina C i
witamina PP, a także Lactilglutammato oraz gliceryna. Działanie składników aktywnych kosmetyku przyczynia się do poprawy ukrwienia
mieszków włosowych oraz do poprawy kondycji ich komórek budulcowych. Składniki aktywne kosmetyku Dermedic Capilarte
szamponu wzmacniającego przeciw wypadaniu włosów działają również poprzez pobudzanie aktywności biologicznej cebulek, a także
poprzez ich intensywne odżywianie i wzmacnianie. Kosmetyk przyczynia się również do wydłużenia cyklu życia włosów, zmniejszając w
ten sposób problem ich nasilonego wypadania i przedwczesnego przerzedzania się. Dermedic capilarte szampon wzmacniający przeciw
wypadaniu włosów korzystnie wpływa również na objętość fryzury.

Jak stosować kosmetyk Dermedic capilarte szampon wzmacniający przeciw wypadaniu włosów? Zaleca się naniesienie niewielkiej
ilości szamponu na dłonie, a następnie na zwilżoną skórę głowy. W kolejnym kroku należy delikatnie masować skórę, zachowując
najwyższą staranność. Nie tylko pozwoli to usunąć zanieczyszczenia, ale również przyczyni się do odblokowania dostępu do mieszków
włosowych. Następnie kosmetyk powinno się pozostawić na skórze i włosach przez około 2 minuty, aby jego składniki aktywne mogły
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się wchłonąć i zacząć działać, po czym zaleca się dokładne spłukanie produktu z włosów. W czasie korzystania z szamponu należy
unikać jego kontaktu z oczami. Jeśli Dermedic Capilarte szampon wzmacniający przeciw wypadaniu włosów przypadkowo dostanie
się do oczu, należy obficie i dokładnie przemyć je wodą. Kosmetyk może być stosowany każdego dnia i bez obaw można z niego
korzystać przez cały rok. Sprawdzi się jako uzupełnienie kuracji stymulującej wzrost włosów.

Charakterystyka
Szampon wzmacniający hamujący wypadanie włosów:

Hamuje wypadanie włosów
Zwiększa objętość i grubość włosów
Łagodnie oczyszcza włosy i skórę głowy
Nie narusza fizjologicznej równowagi mikrobiomu skóry głowy
Polecany do codziennego, całorocznego stosowania
Produkt przebadany dermatologicznie, klinicznie trychologicznie
Dla kobiet i mężczyzn

Stosowanie

Nanieść niewielką ilość szamponu na dłonie, następnie na zwilżoną skórę głowy.
Delikatnie i starannie wmasować, by usunąć wszelkie zanieczyszczenia i odblokować dostęp do mieszków włosowych.
Pozostawić na skórze i włosach przez mniej więcej 2 minuty.
Bardzo dokładnie spłukać.
W razie kontaktu z oczami przemyć je wodą.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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