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BIODERMA Nodé K szampon przeciwłupieżowy o działaniu
złuszczającym, przeciwzapalnym i przeciwświądowym
150ml
 

Cena: 74,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, przeciwświądowe,
przeciwzapalne, złuszczające

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

Naos Poland

Postać szampon

Problem łuszczyca

Przeznaczenie mycie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry łuszcząca się, swędząca

Typ włosów z łupieżem

Wiek dorośli

Właściwości bezzapachowy

Opis produktu
 

WSKAZANIA

Suchy łupież
Łuszczyca

DZIAŁANIE

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

Zalety produktu:

Dodaje włosom blasku i sprężystości, nie naruszając ich równowagi (baza myjąca nie zawiera detergentów i środków
ścierających).

WŁAŚCIWOŚCI

Bezzapachowy
Bardzo dobrze tolerowany

BIOLOGICZNE DZIAŁANIE

Nodé K Shampooing pomaga wyeliminować lepiące się płaty i zapobiega ich nawrotom. Działanie to zawdzięcza dodatkowi
silnych środków keratolitycznych – kwasu salicylowego oraz wyciągu z jałowca. Szampon zawiera również forskolinę (Coleus
barbatus), znaną z kojących właściwości. Dzięki zawartości wyciągu z żółtodrzewa (Zanthoxylum) preparat zmniejsza potrzebę
drapania. Jego delikatna baza myjąca nie narusza równowagi skóry głowy i włosów.
Zasada Non Detergence: podobnie jak wszystkie inne szampony Biodermy, Nodé K zawiera wyłącznie łagodne i delikatne
substancje, dzięki czemu jest doskonale tolerowany i nie zaburza równowagi włosów ani skóry głowy.

SPOSÓB UŻYCIA

Intensywna kuracja, do swędzącej skóry głowy:

trzy razy w tygodniu

Dla przedłużenia efektów:

jeden lub dwa razy w tygodniu

Spień szampon, delikatnie masując skórę głowy.
Spłucz, a następnie powtórz.
Pozostaw na włosach na pięć minut, po czym spłucz dokładnie.
Unikaj kontaktu preparatu z oczami.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat, u kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.
W przypadku intensywnego zaczerwienienia skóry stosować rzadziej.
Po zakończeniu kuracji użyj również Node Fluide lub stosuj je na przemian.
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