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La Roche-Posay Kerium szampon-żel przeciwłupieżowy
(łupież tłusty) 200ml
 

Cena: 56,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, przeciwłupieżowe,
regulujące/ograniczające wydzielanie sebum

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać szampon

Przeznaczenie mycie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna, wrażliwa

Typ włosów przetłuszczające się

Opis produktu
 

Kerium Szampon przeciw łupieżowy (łupież tłusty) od La Roche-Posay jest niezawodny w eliminacji łupieżu tłustego, objawów mu
towarzyszących, a także w skutecznym zapobieganiu jego nawrotowi. Przeciwłupieżowy szampon-żel wykazuje działanie
mikrozłuszczające, które umożliwia pozbycie się łusek łupieżu, przylegających do skóry głowy. Włosy z dnia na dzień stają się zdrowsze,
pełne blasku i pozbawione łupieżu.

WŁAŚCIWOŚCI

Profesjonalna pielęgnacja w walce z łupieżem tłustym. Zaawansowana formuła mikrozłuszczająca. Zwalcza przyczyny i zapobiega
nawrotom. Łagodzi uciążliwe objawy. Przywraca skórze i włosom zdrowy wygląd.

WSKAZANIA: Łupież tłusty, którego łuski przywierają do skóry głowy. nadmierna produkcja łoju. Włosy przetłuszczające się.

Przeciwłupieżowy szampon-żel do częstego stosowania: - skutecznie i widocznie usuwa łupież dzięki zawartości LHA
(lipohydroksykwas) substancji o działaniu mikrozłuszczającym; - na długo przeciwdziała nawrotom łupiezu; odbudowuje naturalną
równowagę skóry głowy dzięki zawartości kompleksu łagodzącego; - zawiera komplaks Cynk PCA, który przeciwdziała nadmiernej
produkcji łoju.
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SKUTECZNOŚĆ

Efekt? Włosy odzyskują zdrowy wygląd - stają się błyszczące, lśniące i podatne na układanie. Skóra głowy jest ukojona, a uporczywe
swędzenie wyeliminowane. Uczucie komfortu utrzymuje się nawet do 6 tygodni po zakończeniu kuracji.

APLIKACJA

La Roche-Posay Kerium to szampon na łupież tłusty przeznaczony do codziennego stosowania - zamiast zwykłego szampony przy
umiarkowanym lub sporadycznym łupieżu.

Niewielką ilość preparatu należy nanieść na wilgotne włosy i równomiernie rozprowadzić. Delikatnie masować skórę głowy i spłukać
obficie. W razie konieczności czynność powtórzyć.

W przypadku intensywnego łupieżu tłustego sięgnij po Kerium DS Przeciwłupieżowy szmpon - Intensywna kuracja.
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