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Nodé K Shampooing Szampon przeciwłupieżowy o działaniu
złuszczającym, przeciwzapalnym i przeciwświądowym,
150ml
 

Cena: 67,82 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Delikatnie myje
Wspomaga usuwanie łusek
Zapobiega nawrotom
Koi i łagodzi świąd
Chroni włosy
Bezzapachowy

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 K Shampooing pomaga wyeliminować przylegającą łuskę i zapobiega jej nawrotom. Działanie to zawdzięcza dodatkowi substancji
o działaniu keratolitycznym i keratoregulującym – kwasu salicylowego oraz wyciągu z jałowca. Szampon zawiera również forskolinę
(Coleus barbatus), znaną z kojących właściwości. Dzięki zawartości wyciągu z żółtodrzewa (Zanthoxylum) preparat ogranicza potrzebę
drapania. Jego delikatna baza myjąca nie narusza równowagi skóry głowy i włosów.
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 STOSOWANIE:

Intensywna kuracja, dla skóry głowy ze świądem (3 tygodnie): 3 mycia głowy w tygodniu lub zapobiegawczo/dla przedłużenia efektów: 1
lub 2 mycia w tygodniu
  Etap 1
  Dla lepszych efektów: Najpierw zastosuj Nodé K Concentré.
  Etap 2
  Spień szampon, delikatnie masując skórę głowy.
  Etap 3
  Spłucz.
  Etap 4
  Powtórz aplikację.
  Etap 5
  Pozostaw na 5 minut.
  Etap 6
  Dokładnie spłucz.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Unikać kontaktu z oczami. Nadaje się do leczenia łupieżu przewlekłego. W przypadku
stosowania w innym celu skonsultuj się z lekarzem. Zalecamy stosowanie Nodé Shampooing fluide jako uzupełnienie/alternatywa
prowadzonej kuracji.

Łuszczyca skóry głowy charakteryzuje się przejawem łuszczenia oraz przewlekłym stanem zapalnym skóry. Łuski są białe, zwarte,
suche i przylegające. Mogą zakrywać zaczerwienienie lub powstawać wokół niego. Zazwyczaj towarzyszy temu intensywne swędzenie.

NATYCHMIASTOWE REZULTATY:
Delikatnie myje: 100%*
Włosy są miękkie: 88%*

DŁUGOTRWAŁE REZULTATY:
Oczyszcza skórę głowy: 88%*

* Test użytkowy przeprowadzony na 9 ochotnikach w wieku od 19 do 47 przez 7 dni.

Producent:

Naos
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