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La Roche-Posay kerium szampon ekstremalnie delikatny 400
ml
 

Cena: 67,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 400 ml

Postać Szampony

Producent LA-ROCHE POSAY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk La Roche-Posay kerium to szampon ekstremalnie delikatny, który jest produktem hipoalergicznym, przetestowanym pod
kontrolą dermatologiczną. Ma on fizjologiczne pH, a w jego składzie nie znajduje się silikon. Szampon zawiera zminimalizowaną liczbę
składników. Jego skład został dobrany tak, aby delikatnie oczyszczać włosy, a jednocześnie nie powodować podrażnień skóry. Ponadto
kosmetyk zapewnia włosom pielęgnację, której potrzebują, przynosząc jednocześnie ulgę skórze głowy. Korzystać mogą z niego
zarówno dorośli, jak i dzieci. Efekty działania szamponu widoczne są już po pierwszym zastosowaniu. Jest on bardzo wydajny, a jego
opakowanie (400 ml) pozwala na długotrwałe korzystanie przez całą rodzinę.

Na co jest La Roche-Posay kerium szampon ekstremalnie delikatny? Kosmetyk stosuje się przy codziennym myciu i pielęgnacji
włosów oraz skóry głowy, która jest szczególnie wrażliwa. Szampon sprawdzi się między innymi przy skórze osłabionej zabiegami
stylizacyjnymi oraz kosmetykami, a także niekorzystnym wpływem twardej wody. Kosmetyk przeznaczony jest do mycia włosów
normalnych, a jego działanie przynosi skórze głowy ukojenie i długotrwałą ulgę. Będzie odpowiedni również dla włosów bardzo
osłabionych i delikatnych. Szampon La Roche-Posay kerium bardzo delikatnie oczyszcza skórę głowy i włosy, a jednocześnie nie działa
podrażniająco i eliminuje niekorzystny wpływ twardej wody. Składniki aktywne kosmetyku korzystnie wpływają na kondycję oraz wygląd
włosów. Nadają im miękkość i lekkość, a także sprawiają, że włosy stają się lśniące.

W opakowaniu znajduje się 400 ml szamponu La Roche-Posay kerium. W skład szamponu wchodzi bardzo delikatna baza myjąca, która
została wzbogacona o Polysorbat 20. Jego zadaniem jest redukowanie wrażliwości skóry głowy, a także zwiększanie jej tolerancji na
wykorzystany w kosmetyku czynnik oczyszczający. Skład szamponu wzbogacony został o wodę termalną z La Roche Posay, która ma
właściwości kojące oraz ochronne. Szczegółowy skład kosmetyku sprawdzić można na jego opakowaniu.

Jak stosować kosmetyk La Roche-Posay kerium szampon ekstremalnie delikatny? Zaleca się spienienie kosmetyku na mokrych
włosach, delikatne masowanie nim włosów i skóry głowy, a następnie dokładne spłukanie. W razie konieczności czynność można
powtórzyć. W czasie korzystania z kosmetyku należy chronić przed nim oczy, a jeśli przypadkowo dojdzie do kontaktu, należy
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natychmiast obficie opłukać oczy wodą. Z szamponu można korzystać często. Ma on przyjemną w stosowaniu żelową konsystencję,
dzięki której włosy stają się lekkie, miękkie i błyszczące. Szampon regularnie stosowany poprawia kondycję włosów, jednocześnie
korzystnie wpływając na wrażliwą skórę głowy. Produkt można wykorzystać jako element samodzielnej kuracji, jednak dobrze też
sprawdzi się jako wsparcie kuracji specjalistycznej. Kosmetyk nie może być połykany, poza tym należy przechowywać go poza
zasięgiem dzieci.

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