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Dx2 szampon dla mężczyzn przeciw siwieniu włosów 150 ml
 

Cena: 23,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Szampony

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk DX2 w postaci szamponu dla mężczyzn przeciw siwieniu ciemnych włosów to produkt, którego efekty działania można
zauważyć już nawet po 5 zastosowaniach. Produkt posiada formułę opartą na składnikach pochodzenia naturalnego i nie jest rodzajem
farby do włosów. Jest to wyrób przebadany dermatologicznie.

Na co jest szampon przeciw siwieniu ciemnych włosów DX2? Wskazaniem do stosowania produktu jest problem wczesnego siwienia
włosów. Srebrny DX2 nie tylko myje włosy, ale również je pielęgnuje, a oprócz tego stopniowo przyczynia się do przywrócenia włosom
ich naturalnego, ciemnego odcienia. Funkcją DX2 przeciw siwieniu ciemnych włosów jest ochrona naturalnej barwy włosów. Problem
siwienia włosów zaczyna się pojawiać już koło 30.-40. roku życia, jednak zdarza się, że u niektórych mężczyzn proces ten rozpoczyna się
znacznie wcześniej. Prowadzić może do niego między innymi zmniejszona aktywność melanocytów, które odpowiadają za produkcję
melaniny. Wspomniana melanina jest barwnikiem pigmentacyjnym włosa – jeśli we włosach nie ma melaniny, te siwieją.

W opakowaniu znajduje się 150 ml szamponu przeciw siwieniu włosów DX2. W skład kosmetyku wchodzą wyciągi roślinne z Krameria
triandra, Sarothamnus scoparius i Juglans regia, które stanowią źródło fotopigmentów. Przy regularnym stosowaniu mogą stopniowo
przyciemniać włosy, a dodatkowo stanowią dla nich zabezpieczenie przed odbarwianiem się na skutek działania słońca. W składzie
szamponu srebrnego DX2 znajduje się również wyciąg z drożdży piwnych. Stanowi on źródło protein, które są ważne, jeśli chodzi o
zabezpieczanie włosów przed uszkodzeniami oraz ich odbudowę i poprawę elastyczności. Wyciąg ten jest również bogaty w witaminy z
grupy B, w tym w witaminę B2 wzmacniającą włosy, witaminę B7 stymulującą wzrost włosów, a także witaminę B9 przyczyniającą się
do utrzymania ich naturalnego odcienia. W formule kosmetyku znaleźć można również kwas para-aminobenzoesowy, który zapewnia
włosom ochronę przed przebarwieniami. Dodatkowo znaleźć tu można aktywny składnik z algi Cystoseira Compressa, którego działanie
poprawia stan nawilżenia włosów, a także ich wygląd i połysk, a oprócz tego wspomaga regenerację właściwości kosmyków.

W jaki sposób korzystać z kosmetyku DX2 przeciw siwieniu ciemnych włosów? Zaleca się aplikację niewielkiej ilości szamponu na
wcześniej zmoczone włosy i skórę głowy. Szampon DX2 należy dokładnie wmasować w skórę i włosy, po czym obficie spłukać. Jeśli
będzie to konieczne, czynność można powtórzyć. Z szamponu DX2 przeciw siwieniu ciemnych włosów można korzystać codziennie.
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Kosmetyk DX2 przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego i jedynie w ten sposób należy z niego korzystać. W czasie
używania szamponu DX2 srebrnego należy uważać, aby nie miał on kontaktu z oczami oraz skórą uszkodzoną. Jeśli przypadkowo
preparat dostanie się do oczu pacjenta, należy bardzo dokładnie przepłukać je wodą. Kosmetyk nie powinien być stosowany, gdy minie
podany na opakowaniu termin ważności. Nie należy też z niego korzystać przy nadwrażliwości na jego składniki.

Opis
Szampon DX2 przeciw siwieniu ciemnych włosów

regularnie stosowany stopniowo przywraca włosom naturalny, ciemny kolor
chroni naturalną barwę włosów
myje i pielęgnuje włosy

Szampon DX2 przeciw siwieniu ciemnych włosów zawiera wyciągi roślinne (z Krameria triandra, Sarothamnus scoparius i Juglans regia)
bogate w fitopigmenty, które przy regularnym stosowaniu powodują stopniowe przyciemnienie włosów. W przypadku włosów siwych,
które pod wpływem promieniowania słonecznego zmieniły kolor na żółtawy zastosowanie szamponu skutkuje uzyskaniem odcienia
brązowawo-szarego. Wymienione wyciągi roślinne dodatkowo chronią włosy przed niekorzystnym wpływem promieniowania
słonecznego.
Szampon zawiera też składnik aktywny pozyskiwany z algi Cystoseira compressa, który przyczynia się do regeneracji naturalnych
właściwości włosów. Dzięki przywróceniu integralności włókien włosów poprawia ich nawilżenie, połysk i wygląd.
Uzupełnieniem składu jest wyciąg z drożdży piwnych, które są bogatym źródłem protein, witamin z grupy B oraz minerałów. Proteiny
pomagają chronić włosy przed uszkodzeniami zewnętrznymi, przyczyniają się do ich odbudowy i poprawy elastyczności. Witamina B2
wzmacnia strukturę, witamina B7 stymuluje wzrost włosa, a witamina B9 wpływa na melaninę, przyczyniając się do ochrony naturalnej
barwy włosów. Kwas para-aminobenzoesowy chroni włosy przed odbarwieniem, a magnez nadaje objętość.
Regularne stosowanie szamponu DX2 przeciw siwieniu ciemnych włosów przywraca włosom ich naturalny, ciemny kolor.

Cechy

stopniowo przywraca naturalny ciemny kolor
produkt nie jest farbą do włosów
efekt po 5 użyciach*
przebadany dermatologicznie
*na podstawie badania aplikacyjnego

Składniki
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Butylene Glycol/ Krameria Tiandra Root Extract / Sarothamnus
Scoparius Extract / Juglans Regia Leaf Extract, Glycerin, PEG-4 Rapeseedamide, Silicone Quatemium-16 / Undeceth-11 / Butyloctanol /
Undeceth-5, PEG-120 Methyl Glucose Trioleate / Propylene Glycol, Glycerin / Zea Mays Starch / Cystoseira Compressa Extract,
Propylene Glycol / Alcohol Denat. / Faex Extract, Sodium Chloride, Capryl / Capramidopropyl Betaine, Parfum, Benzyl Alcohol /
Methylchloroisothiazolinone / Methylisothiazolinone, Citric Acid, Limonene

Stosowanie
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 małych dzieci.

Przeciwwskazania
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.
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Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
150

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

Galeria
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