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DX2 szampon dla mężczyzn przeciw wypadaniu włosów
150ml
 

Cena: 23,80 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, ochronne, odbudowujące,
odżywiające, regenerujące,
regulujące/ograniczające wydzielanie
sebum, stymulujące porost nowych włosów,
wzmacniające

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać szampon

Przeznaczenie dla mężczyzn, mycie

Typ produktu kosmetyk

Typ włosów wypadające

Opis produktu
 

WYPADANIE WŁOSÓW

Wypadanie włosów to naturalny proces fizjologiczny. Przeciętnie człowiek traci około 100 włosów na dobę. Dopóki włosy stale
odrastają, nie ma powodu do niepokoju. Jednak zauważalna utrata gęstości włosów i pogłębiające się zakola to pierwsze sygnały
ostrzegawcze. W przypadku mężczyzn głównym winowajcą jest pochodna testosteronu – dihydrotestosteron, który uszkadza cebulki
włosów. W konsekwencji włosy stają się słabsze i wypadają.

JAK POWSTRZYMAĆ WYPADANIE WŁOSÓW?

Mężczyźni przyznają, że jest to dla nich spory problem, ale większość z nich nic z tym nie robi. Zniechęcają ich czasochłonne i
skomplikowane zabiegi. Dlatego powstał szampon dx2 – łatwy w użyciu produkt dla mężczyzn, chroniący przed nadmiernym
wypadaniem włosów.

Szampon dx2 wspomaga odbudowę uszkodzonych cebulek, dzięki czemu wyrastają z nich mocne i zdrowe włosy. Jest przeznaczony do
codziennego stosowania, dlatego żeby powstrzymać nadmierne wypadanie włosów wystarczy zmienić swój dotychczasowy szampon
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na dx2.

szampon DX2 do włosów skłonnych do wypadania:

regularnie stosowany chroni przed nadmiernym wypadaniem włosów
sprawia, że włosy stają się grubsze i bardziej lśniące
myje i pielęgnuje włosy

Szampon DX2 do włosów skłonnych do wypadania, zawiera Pronalen Fibro-ActifTM, który działa odżywczo na włosy, wzmacnia i
odbudowuje ich strukturę. Bioaktywne cząsteczki kompleksu docierają do głębokich warstw skóry, opóźniając procesy starzenia
komórkowego i wywierając korzystny wpływ na kondycję włosów i skóry głowy.

Pronalen Fibro-ActifTM wydłuża fazę wzrostu włosów, przyczyniając się do ograniczenia ich wypadania. Właściwości przedłużające
żywotność włosów, zostały potwierdzone badaniami in vitro.

Skład wzbogacono dodatkowo o Aloe Barbadensis Leaf Juice, który doskonale nawilża skórę głowy i posiada właściwości regenerujące.
Pobudza odrastanie włosów przez stymulację mikrokrążenia i dotlenienie komórek skóry głowy. Ponadto Aloe Barbadensis Leaf Juice
jest bogaty w witaminy i składniki mineralne, dzięki czemu odżywia i łagodzi podrażnienia skóry głowy. Składniki szamponu stanowią
naturalny filtr i chronią włosy przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dodatkowo Aloe Barbadensis Leaf Juice reguluje wydzielanie
sebum, ograniczając przetłuszczanie się włosów.

Najlepsze efekty przynosi regularne stosowanie szmponu DX2 do włosów skłonnych do wypadania.

Sposób użycia:

Nanieść niewielką ilość szamponu na mokre włosy. Delikatnie wmasować w skórę głowy. Dokładnie spłukać. Czynność powtórzyć.
Szampon przeznaczony do częstego stosowania.

Składniki:

pronalen fibro-actif™

działa odżywczo na włosy, wzmacnia je i rewitalizuje
bioaktywne cząsteczki kompleksu docierają do głębokich warstw skóry, opóźniając procesy starzenia komórkowego i
poprawiając kondycję włosów i skóry głowy
wydłuża fazę wzrostu włosów, przyczyniając się do ograniczenia ich wypadania
właściwości przedłużające żywotność włosów, zostały potwierdzone badaniami in vitro

aloe barbadensis leaf juice

doskonale nawilża skórę głowy i posiada właściwości regenerujące
jest bogaty w witaminy i składniki mineralne, dzięki czemu odżywia i łagodzi podrażnienia skóry głowy
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