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Vichy dercos - szampon zwalczający łupież do skóry
wrażliwej 200 ml
 

Cena: 53,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Szampony

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Vichy Dercos w postaci szamponu zwalczającego łupież jest produktem przeznaczonym dla pacjentów ze skórą wrażliwą,
który przynosi ukojenie skórze głowy, nie podrażnia jej, jednocześnie zwalczając łupież i zabezpieczając skórę przed jego nawrotami.
Kosmetyk wyróżnia formuła pozbawiona siarczanów, parabenów i barwników.

Na co jest Vichy Dercos? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest łupież na skórze głowy. Kosmetyk bardzo dobrze sprawdzi się
przy skórze wrażliwej, która wymaga szczególnej pielęgnacji i ukojenia. Szampon skutecznie zwalcza łupież skóry głowy, a efekty jego
działania można zauważyć już od 1. zastosowania. Formuła kosmetyku została tak opracowana, aby nie tylko eliminować problem
łupieżu i jego widoczne objawy w 100%, ale i zapobiegać jego nawrotom. Szampon zapobiega ponownemu pojawianiu się łupieżu nawet
do 6. tygodni. Kosmetyk redukuje dokuczliwe objawy towarzyszące temu problemowi, w tym m.in. zmniejsza uczucie swędzenia skóry
głowy i jej podrażnienia. Dodatkowo szampon Vichy Dercos nie ma negatywnego wpływu na mikrobiom skóry głowy, a nawet – dzięki
swoim odpowiednio dobranym składnikom – pozwala zachować jego równowagę.

W opakowaniu znajduje się 200 ml szamponu zwalczającego łupież do skóry wrażliwej Vichy Dercos. W skład kosmetyku nie wchodzą
siarczany, dzięki czemu jest łagodny dla wrażliwej skóry głowy. W formule szamponu nie ma dodatku barwników oraz parabenów, co
czyni go dobrym wyborem dla skóry wymagającej wyjątkowej pielęgnacji. W składzie szamponu zwalczającego łupież do skóry
wrażliwej Vichy Dercos znajduje się pirokton olaminy, czyli substancja o właściwościach przeciwzapalnych, która pozytywnie wpływa na
wygląd włosów. Formułę szamponu uzupełniają składniki, które zapewniają łodygom włosa widoczną poprawę kondycji, sprawiając, że
stają się miękkie i błyszczące.

Jak stosować szampon zwalczający łupież do skóry wrażliwej Vichy Dercos? Zaleca się dokładne wmasowanie szamponu w skórę
głowy, a następnie pozostawienie go w takiej postaci na skórze przez kilka minut. Po tym czasie szampon można spłukać. Podczas
stosowania kosmetyku bardzo ważne jest, aby unikać jego kontaktu z oczami. Jeśli przypadkowo szampon dostanie się do oczu, należy
spłukać je dużą ilością wody. Kosmetyk w fazie łupieżu należy aplikować na skórę głowy kilka razy w tygodniu, a w efekcie będzie nie
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tylko eliminować jego objawy, ale również przynosić skórze głowy ukojenie. Gdy objawy łupieżu znikną, zaleca się natomiast stosowanie
kosmetyku raz w tygodniu, na przemian z delikatnym szamponem do wrażliwej skóry głowy, co pozwoli zapobiegać nawrotom problemu
z łupieżem przez dłuższy czas.

Nie każdy powinien regularnie stosować kosmetyk, jakim jest szampon zwalczający łupież Vichy Dercos. Przeciwwskazaniem do
aplikowania preparatu jest nadwrażliwość na jakikolwiek ze składników znajdujących się w formule szamponu. Jeśli po zastosowaniu
szamponu pacjent zauważy u siebie jakiekolwiek objawy, które mogłyby sugerować problem nadwrażliwości na kosmetyk, produkt
należy odstawić i skonsultować się z lekarzem.

Charakterystyka

Vichy dercos szampon przeciwłupieżowy do skóry wrażliwej - zwalcza łupież, koi wrażliwą skórę głowy. Nie zawiera siarczanu,
działa na łupież już od 1. zastosowania. Zapobiega nawrotom nawet do 6 tygodni.
Koi skórę głowy.
Nadaje włosom połysk i miękkość.
Bez parabenu, bez barwników.
Pierwsza przeciwłupieżowa formuła Vichy nie zawierająca siarczanu, wzbogacona piroktonem olaminy, w właściwościach
przeciwzapalnych, która poprawia wygląd włosów.
Gwarancja Dercos:

zastosowanie składników aktywnych znanych w dziedzinie pielęgnacji włosów;
skuteczność potwierdzona klinicznie;
bogata konsystencja, aby zapewnić widoczną poprawę stanu łodygi włosa.

Stosowanie
Szampon wmasować w skórę głowy i pozostawić na kilka minut, a następnie spłukać. W razie dostania się preparatu do oczu,
natychmiast przepłukać je wodą.

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