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Dermena Repair szampon do włosów suchych i
zniszczonych 200ml
 

Cena: 24,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, odbudowujące, odżywiające,
pobudzające mikrokrążenie skóry, przeciw
wypadaniu włosów, regenerujące, regulujące
pracę gruczołów łojowych, stymulujące
porost nowych włosów, ułatwiające
rozczesywanie, wzmacniające

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

Pharmena

Postać szampon

Przeznaczenie mycie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna

Typ włosów łamliwe, rozdwajające się, suche,
wypadające, zniszczone

Opis produktu
 

Działanie:

hamuje wypadanie włosów
stymuluje odrastanie włosów
wzmacnia i regeneruje włosy
chroni przed wysuszeniem
zmniejsza łamliwość włosów
zabezpiecza przed rozdwajaniem się końcówek
wygładza powierzchnię włosów
sprawia, że włosy odzyskują miękkość

Wskazania:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/dermena-repair-szampon-do-wlosow-suchych-i-zniszczonych-200ml.html
https://www.apte.pl/dermena-repair-szampon-do-wlosow-suchych-i-zniszczonych-200ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
nadmierne wypadanie włosów
regeneracja i wzmocnienie włosów suchych i zniszczonych
łagodzenie podrażnień skóry głowy
produkt pielęgnacyjny polecany również po zakończonej chemioterapii

Skuteczność:

Skuteczność szamponu dermena® repair została potwierdzona w badaniach dermatologicznych.

Regularne stosowanie szamponu dermena® repair przez okres 6 miesięcy:

hamuje wypadanie włosów u 89% badanych
stymuluje odrastanie włosów u 93% badanych
wzmacnia i regeneruje włosy u 96% badanych
zmniejsza łamliwość włosów u 96% badanych
zmniejsza skłonność do rozdwajania końcówek u 90% badanych
chroni włosy przed wysuszeniem i szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych u 93% badanych
sprawia, że włosy odzyskują miękkość u 93% badanych
wygładza powierzchnię włosa u 96% badanych.

Szampon dermena® repair poprawia stan skóry i włosów. Wyraźnie zwiększa ilość i grubość włosów oraz zmniejsza wysuszenie skóry
głowy:

Sześciomiesięczne badania aplikacyjne szamponu dermena® repair przeprowadzono w niezależnym Laboratorium Badawczym.

Składniki aktywne:

Molekuła Regen 7

Unikalna substancja aktywna, chroniona prawem patentowym. Obecna jedynie w produktach dermena®.
Fizjologiczna substancja czynna pochodzenia witaminowego (pochodna witaminy PP), która poprawia mikrokrążenie skóry
głowy i wzmacnia mieszek włosowy. Wpływa na jego odżywienie, wydłużając cykl życia włosa w fazie anagenu i stymulując
odrastanie włosów. Jest substancją o potwierdzonym w badaniach aplikacyjnych działaniu chroniącym przed powstawaniem
podrażnień (Pol. J. Pharmacol., 2003, 55, 109). Reguluje pracę gruczołów łojowych i utrzymuje skórę głowy w dobrej kondycji.

Sposób stosowania:

Najlepsze efekty osiąga się, stosując szampon dermena® repair w standardowym, codziennym (lub co drugi dzień) zabiegu mycia
włosów. Szampon należy nanieść na mokre włosy i starannie masować do uzyskania piany. Następnie dokładnie spłukać. Szampon
może być stosowany w sposób ciągły.
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