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La Roche-Posay Kerium DS intensywna kuracja
przeciwłupieżowa 125ml
 

Cena: 66,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, przeciwłupieżowe

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać płyn

Przeznaczenie mycie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry swędząca, wrażliwa

Typ włosów z łupieżem

Opis produktu
 

Kerium DS Intensywna kuracja przeciwłupieżowa od La Roche-Posay to profesjonalny szampon dedykowany dla osób ze skórą skłonną
do łupieżu. Produkt wykazuje natychmiastowe działanie - eliminuje łupież, objawy mu towarzyszące, np swędzenie oraz zapobiega
nawrotom schorzenia. Szampon przeciwłupieżowy dodatkowo dba o włosy pod kątem pielęgnacji, czyniąc je miękkimi, elastycznymi i
łatwiejszymi w stylizowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

Profesjonalna pielęgnacja skóry ze skłonnością do łupieżu. Natychmiastowe działanie. Zaawansowana formuła, by walczyć z objawami i
przyczynami łupieżu. Wysoka skuteczność udowodniona klinicznie. Wskazania: Uporczywy, nawracający łupież, intensywny świąd skóry
głowy.

Szampon Kerium DS przeciwłupieżowy to intensywna kuracja przeciwko łupieżowi. Działa już od pierwszego zastosowania, eliminując
uciążliwe objawy i przynosi natychmiastową ulgę.
Udowodniona moc działania, by:

zredukować łupież,
zapobiec jego nawrotom,
pozbyć się towarzyszących objawów, np. swędzenia skóry.
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La Roche-Posay Kerium DS to szampon przeciwłupieżowy wykorzystujący zaawansowaną technologię. Ukierunkowana na kompleks
włosa, celuje bezpośrednio w przyczyny łupieżu. Dociera do źródła problemu, by kuracja była efektywna. Przeznaczony do każdego typu
skóry, także wrażliwej.

SKUTECZNOŚĆ

Wystarczą 3 tygodnie, by skóra głowy pozostała oczyszczona na długi czas - nawet do 6 tygodni po zakończeniu kuracji. Łupież nie
powraca, a skóra głowy zostaje uwolniona od uporczywych objawów: zaczerwienienia i swędzenia.

APLIKACJA

La Roche-Posay to szampon przeznaczony do intensywnej kuracji przeciwłupieżowej. W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów,
zabieg należy przeprowadzać 2 razy w tygodniu przez okres 3 tygodni.
Niewielką ilość preparatu należy nanieść na wilgotne włosy. Delikatnie rozprowadzić do uzyskania piany i wmasować w skórę głowy.
Pozostawić na kilka minut. Dokładnie spłukać.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

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

