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Nodé DS+ Shampooing Szampon działający na przyczynę
uporczywego łupieżu, 125ml
 

Cena: 67,82 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Trwale oczyszcza włosy
Eliminuje uporczywy łupież i zapobiega jego nawrotom
Błyskawicznie koi skórę
Przyjemna kremowa konsystencja - Świeży i delikatny zapach

Wszystkie formuły produktów BIODERMA są oparte na ekobiologii, która znajduje się w centrum podejścia NAOS - po to, aby lepiej
chronić ekosystem skóry i wzmaniać jej naturalne mechanizmy. Na długi czas.

Nodé DS+ skutecznie zwalcza nawet silny łupież dzięki wyjątkowej formule. Opatentowany patent DSactiv™ działa na przyczyny
zaburzenia dwutorowo:
Ogranicza namnażanie drożdżaków Malassezia, które odpowiadają za rozwój łupieżu.
Zapobiega nawrotom, redukując wydzielanie sebum, które powoduje rozprzestrzenianie się drożdżaków Malassezia. Silne substancje o
właściwościach keratoregulujących pomagają zlikwidować uporczywy łupież, a dodatek składników kojących sprawia, że Nodé DS+
szybko łagodzi swędzenie skóry głowy na długi czas.

 STOSOWANIE:

Włosy i skóra głowy
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Jako intensywna kuracja: (3 tygodnie): 3 mycia głowy w tygodniu lub zapobiegawczo : 1 lub 2 mycia w tygodniu
  Etap 1
  Spień szampon, delikatnie masując skórę głowy.
  Etap 2
  Dokładnie spłucz.
  Etap 3
  Powtórz aplikację.
  Etap 4
  Pozostaw na skórze głowy na 5 minut.
  Etap 5
  Dokładnie spłucz.
Produkt przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Unikać kontaktu z oczami. Zalecamy stosowanie szamponu Nodé Shampooing fluide
jako uzupełnienie/alternatywa prowadzonej kuracji.

DŁUGOTRWAŁE REZULTATY:
Eliminuje uporczywy łupież (1)
-83% spadek rumienia po 2 miesiącach
-78% łuszczenia po 2 miesiącach
-77% swędzenia skóry głowy po 2 miesiącach
(1) Badanie wieloośrodkowe skuteczności na skórze głowy z łojotokowym zapaleniem skóry na 45 osobach w wieku od 18 do 63, przez
56 dni (% zaobeserwowany przez badaczy monitorujących test/badanie)).

Producent:

Naos
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