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

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

  

DX2 szampon dla mężczyzn przeciw siwieniu włosów 150ml
 

Cena: 24,37 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, regenerujące, stymulujące
porost nowych włosów, wzmacniające

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać szampon

Przeznaczenie dla mężczyzn, mycie

Typ produktu kosmetyk

Typ włosów siwe

Opis produktu
 

SIWIENIE WŁOSÓW

Siwienie to naturalna kolej rzeczy. Zazwyczaj zaczyna się między 30-40 rokiem życia, ale może pojawić się też dużo wcześniej.
Przyczyną jest mniejsza aktywność melanocytów, które produkują melaninę – pigment włosa. Włosy bez melaniny stają się jasne i
pozbawione barwy.

JAK POWSTRZYMAĆ SIWIENIE WŁOSÓW?

Procesu siwienia nie da się zatrzymać, ale można go spowolnić. A przy okazji poprawić kondycję włosów. Wystarczy regularnie
stosować szampon dx2 przeciw siwieniu, który stopniowo przywraca włosom naturalny, ciemny kolor. Takie działanie zapewnia
skuteczny skład szamponu – wyciągi roślinne bogate w fitopigmenty oraz algi i wyciąg z drożdży piwnych.

Szampon DX2 przeciw siwieniu ciemnych włosów

regularnie stosowany stopniowo przywraca włosom naturalny, ciemny kolor
chroni naturalną barwę włosów
myje i pielęgnuje włosy

Szampon DX2 przeciw siwieniu ciemnych włosów zawiera wyciągi roślinne (z Krameria triandra, Sarothamnus scoparius i Juglans regia)
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bogate w fitopigmenty, które przy regularnym stosowaniu powodują stopniowe przyciemnienie włosów. W przypadku włosów siwych,
które pod wpływem promieniowania słonecznego zmieniły kolor na żółtawy zastosowanie szamponu skutkuje uzyskaniem odcienia
brązowawo-szarego. Wymienione wyciągi roślinne dodatkowo chronią włosy przed niekorzystnym wpływem promieniowania
słonecznego.

Szampon zawiera też składnik aktywny pozyskiwany z algi Cystoseira compressa, który przyczynia się do regeneracji naturalnych
właściwości włosów. Dzięki przywróceniu integralności włókien włosów poprawia ich nawilżenie, połysk i wygląd.

Uzupełnieniem składu jest wyciąg z drożdży piwnych, które są bogatym źródłem protein, witamin z grupy B oraz minerałów. Proteiny
pomagają chronić włosy przed uszkodzeniami zewnętrznymi, przyczyniają się do ich odbudowy i poprawy elastyczności. Witamina B2
wzmacnia strukturę, witamina B7 stymuluje wzrost włosa, a witamina B9 wpływa na melaninę, przyczyniając się do ochrony naturalnej
barwy włosów. Kwas para-aminobenzoesowy chroni włosy przed odbarwieniem, a magnez nadaje objętość.

Regularne stosowanie szamponu DX2 przeciw siwieniu ciemnych włosów przywraca włosom ich naturalny, ciemny kolor.

Sposób użycia:

Niewielką ilość szamponu wmasować w mokre włosy i skórę głowy. Dokładnie spłukać. Czynność powtórzyć. Szampon przeznaczony
do częstego stosowania. Przebadany dermatologicznie.

Składniki:

wyciągi roślinne z krameria triandra, sarothamnus scoparius i juglans regia bogate w fitopigmenty, które:

przy regularnym stosowaniu powodują stopniowe przyciemnienie włosów
chronią włosy przed niekorzystnym odbarwieniem pod wpływem promieniowania słonecznego

wyciąg z drożdży piwnych:

bogate źródło protein, które pomagają chronić włosy przed uszkodzeniami zewnętrznymi
przyczyniają się do ich odbudowy i poprawy elastyczności
źródło witaminy B2, która wzmacnia strukturę włosa
źródło witaminy B7, która stymuluje wzrost włosa
źródło witaminy B9, która przyczynia się do ochrony naturalnej barwy włosów

kwas para-aminobenzoesowy:

chroni włosy przed odbarwieniem, a magnez nadaje objętość

aktywny składnik z algi cystoseira compressa:

przyczynia się do regeneracji naturalnych właściwości włosów
poprawia nawilżenie, połysk i wygląd włosów
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