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VICHY DERCOS Przeciwłupieżowy Szampon, 390ml
 

Cena: 72,31 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 390 ml

Postać -

Producent L'OREAL POLSKA

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Przeciwłupieżowy Szampon Dercos do włosów i skóry głowy borykających się z problemem trudnego do usunięcia i nawracającego
łupieżu. Dercos przeciwłupieżowy zawiera kompleks starannie wyselekcjonowanych składników wzbogacony selenem i kompleksem
Cohesyl™ na bazie ceramidu – naturalnego budulca komórkowego włosa. Kompozycja elementów wnika w głąb włókien, a także działa
odżywczo na skórę, by skutecznie i na długo usuwać łupież, a także regenerować włosy i pozostawiać skórę ukojoną bez uczucia
swędzenia. Dla jeszcze większej skuteczności szamponu, produkt zawiera 3 unikalne w linii Dercos formuły odpowiednie do pielęgnacji
włosów każdego rodzaju. Efekty widoczne już po pierwszym zastosowaniu i trwałe nawet do 6 tygodni. Kuracja przeciwłupieżowa: do
codziennego stosowania przez 4 tygodnie. Profilaktycznie 1 raz w tygodniu. Opakowanie produktu zawiera opisy w języku angielskim i
francuskim.

Instrukcja użytkowania

Przy 1. aplikacji, rozprowadzić szampon i pozostawić na skórze głowy 2 minuty, następnie spłukać. Przy kolejnym użyciu wmasować we
włosy, następnie zmyć. Stosować 4 tygodnie.
Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania
Unikać kontaktu z oczami oraz uszkodzoną skórą. W przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast przepłukać je wodą.

Pełna lista składników

1144628 D4 - INGREDIENTS: AQUA / WATER • SODIUM LAURETH SULFATE • GLYCOL DISTEARATE • COCO-BETAINE • GLYCERIN •
DIMETHICONE • SELENIUM SULFIDE • CARBOMER • CI 47005 / ACID YELLOW 3 • CITRIC ACID • MENTHOL •
2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL • PPG-5-CETETH-20 • SALICYLIC ACID • SODIUM BENZOATE • SODIUM CHLORIDE • SODIUM
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HYDROXIDE • TOCOPHERYL ACETATE • PARFUM / FRAGRANCE (F.I.L. C234828/1).

Producent:

L’ Oréal Paris
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

