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Loxon Pro Szampon wzmacniający 150 ml
 

Cena: 20,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać -

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Loxon Pro, szampon przeciw wypadaniu włosów u kobiet i mężczyzn
Produkt kosmetyczny
Loxon Pro to szampon do codziennej pielęgnacji przeciw wypadaniu włosów u kobiet i mężczyzn. Może być stosowany dodatkowo, jako
uzupełnienie kuracji przeciw wypadaniu włosów.
Składniki aktywne zawarte w szamponie do włosów Loxon, wspomagają ochronę przed nadmierną utratą włosów, a także zapobiegają
przetłuszczaniu i regenerują zniszczoną strukturę. Baicapil 3% zawarty w szamponie stymuluje wzrost włosów i dba o ich ogólną
kondycję, Kerestore 2.0 intensywnie regeneruje strukturę włosa, a Zincidone reguluje pracę gruczołów łojowych.
Szampon Loxon na wypadanie włosów został przebadany dermatologicznie.

 Zastosowanie szamponu przeciw wypadaniu włosów Loxon Pro

Szampon przeciw wypadaniu włosów dla mężczyzn i kobiet Loxon Pro przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji. Szampon oczyszcza
włosy i zapobiega ich nadmiernemu przetłuszczaniu. Może być stosowany w przypadkach, gdy występuje:
• wypadanie włosów u mężczyzn;
• przerzedzenie włosów;
• nadmierne przetłuszczanie;
• wypadanie włosów u mężczyzn w młodym wieku.
Może być również stosowany dodatkowo jako pielęgnacja uzupełniająca leczenie łysienia androgenowego.

Działanie szamponu przeciw wypadaniu włosów Loxon Pro
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Loxon szampon wspomaga ochronę przed nadmiernym wypadaniem włosów, chroni przed ich przetłuszczaniem i regeneruje
zniszczone struktury, poprawiając ogólną kondycję włosów.
Szampon do włosów wypadających - Loxon efekty:
• zahamowanie procesu wypadania włosów;
• stymulacja wzrostu;
• poprawa kondycji włosów;
• regeneracja zniszczonej struktury włosów;
• reguluje wydzielanie sebum;
• regulowanie aktywności gruczołów łojowych.

Formuła szamponu przeciw wypadaniu włosów Loxon Pro

Szampon na wypadające włosy Loxon Pro to unikalna formuła składników aktywnych, która zapobiega nadmiernemu wypadaniu
włosów i reguluje wydzielanie sebum.
• Baicapil 3% to składnik, który działa bezpośrednio na mieszki włosowe – wzmacnia je i zakotwicza w skórze głowy. Hamuje nadmierne
wypadanie włosów, a także stymuluje ich wzrost i poprawia ogólną kondycję.
• Szampon Loxon zawiera Kerestore 2.0 – składnik, który intensywnie regeneruje zniszczoną strukturę włosa. Dzięki procesowi
odtwarzania sekwencji peptydów naturalnie występujących w warstwie korowej i rdzeniu, włosy odzyskują dawny blask.
• W szamponie do wypadających włosów znajduje się również Zincidone. To składnik aktywny odpowiedzialny za regulowanie
aktywności gruczołów łojowych oraz wydzielania sebum. Jego obecność w preparacie zapobiega problemowi przetłuszczania się
włosów.

Sposób użycia szamponu przeciw wypadaniu włosów Loxon Pro

Loxon Pro, szampon przeciw wypadaniu włosów u kobiet i mężczyzn, dedykowany jest codziennym zabiegom pielęgnacyjnym włosów
skłonnych do przetłuszczania się, przerzedzania i wypadania.
Loxon jak stosować?
Należy nałożyć na dłoń niewielką ilość szamponu do włosów wypadających, a następnie wmasować w mokre włosy i skórę głowy.
Następnie dokładnie i starannie spłukać preparat letnią wodą. W razie potrzeby można powtórzyć czynność.
Uwaga: w przypadku kontaktu preparatu z oczami, należy je natychmiast przemyć wodą.

DESCRIPTION:
Loxon Pro to szampon przeciw wypadaniu włosów u kobiet i mężczyzn do codziennej pielęgnacji. Stymuluje wzrost włosów, poprawia
ich kondycję i reguluje wydzielanie sebum.
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Producent:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
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