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DERCOS AMINEXIL CLINICAL 5 Kuracja przeciw wypadaniu
włosów , 21ampułek
 

Cena: 159,92 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 21 amp. po 6 ml

Postać płyn

Producent L'OREAL POLSKA

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

DERCOS AMINEXIL CLINICAL 5 Kuracja przeciw wypadaniu włosów o kompleksowym działaniu. Formuła DERCOS AMINEXIL CLINCAL 5
zapewnia zintegrowane działanie w 5 obszarach zidentyfikowanych jako przyczyny wypadania włosów: Poziom włókna włosa: 1.
Uszkodzona struktura włosa, osłabione włókno -> SP94 odbudowuje, wzmacnia włosy Poziom skóry głowy: poziom przestrzeni
międzymieszkowych- stanowi interfejs pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym środowiskiem włosa. 2. Mikro-zaburzenia równowagi
skóry głowy -> OCTEINE (Pirokton Olaminy + Witamina E) przywraca równowagę skórze głowy 3. Osłabiona odporność skóry głowy ->
WODA TERMALNA Z VICHY wzmacnia barierę ochronną skóry głowy Poziom mieszka włosa: 4. Słabe zakorzenienie włosa -> AMINEXIL
wzmacnia zakotwiczenie włosa w mieszku, hamuje wypadanie włosów 5. Zaburzone mikrokrążenie -> ARGININA stymuluje
mikrokrążenie 94% OSÓB POTWIERDZA SKUTECZNOŚĆ PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW. Opakowanie produktu zawiera opisy w
języku angielskim.

Instrukcja użytkowania

Stosowanie: Intensywna kuracja: 1 ampułka dziennie przez 6 tygodni. Stosować na mokrą lub suchą skórę głowy. Kuracja
podtrzymująca: 3 ampułki na tydzień. 1. Nie zdejmuj, ani nie przebijają zamknięcia ampułki. Umieść aplikator pionowo na ampułce.
Dokręcaj aplikator do chwili zablokowania. Nie usuwaj metalowej końcówki z aplikatora. 2. Naciśnij membranę by preparat wypłynął z
aplikatora. Jeśli preparat wypływa zbyt wolno: wstrząśnij. Jeżeli wypływa zbyt szybko: dokręć aplikator 3. Nakładaj preparat pasmo po
paśmie u nasady włosów masując skórę głowy ruchem zygzakowatym. Nie spłukiwać produktu po aplikacji. 4. Zwilż skórę głowy i
uciskaj głowę pionowym ruchem rąk. Przepłukuj aplikator po każdym użyciu. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać. Unikać
kontaktu z oczami. W przypadku dostania się preparatu do oczu , natychmiast przepłukać je wodą.
Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania
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Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się preparatu do oczu , natychmiast
przepłukać je wodą.

Pełna lista składników

1144687 T - INGREDIENTS: AQUA / WATER • ALCOHOL DENAT. • DIAMINOPYRIMIDINE OXIDE • ACRYLATES/BEHENETH-25
METHACRYLATE COPOLYMER • AMINOMETHYL PROPANOL • ARGININE • CAFFEINE • LACTIC ACID • PEG-40 HYDROGENATED
CASTOR OIL • PIROCTONE OLAMINE • SAFFLOWER GLUCOSIDE • SODIUM CITRATE • TOCOPHEROL • PARFUM / FRAGRANCE (F.I.L.
C273450/2).

Producent:

L’ Oréal Paris
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