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VICHY Dercos szampon przeciwłupieżowy do włosów
normalnych i przetłuszczających się 390ml + żel pod
prysznic 200ml ZESTAW W KOSMETYCZCE
 

Cena: 99,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, pielęgnujące, przeciwgrzybicze,
przeciwłupieżowe

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać szampon

Przeznaczenie mycie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna, podrażniona, swędząca, wrażliwa

Typ włosów normalne, przetłuszczające się, z łupieżem

Wiek bez względu na wiek, dorośli

Opis produktu
 

Zestaw zawiera:

VICHY Dercos szampon przeciwłupieżowy do włosów normalnych i przetłuszczających się 390ml + żel pod prysznic 200ml
VICHY HOMME Hydra Mag C żel pod prysznic do ciała i włosów 200ml
Elegancką kosmetyczkę VICHY

VICHY Dercos szampon przeciwłupieżowy do włosów normalnych i przetłuszczających się
390ml

Szampon przeciwłupieżowy z głęboko oczyszczającą formułą do włosów normalnych oraz przetłuszczających się. Działa już od
pierwszego użycia i przeciwdziała nawrotom łupieżu przez 6 tygodni, zapewniając długotrwałe uczucie komfortu.
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SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE POD KONTROLĄ DERMATOLOGICZNĄ:

Eliminuje do 100% widocznego łupieżu (1).
Badania kliniczne udowodniły 6-tygodniowe działanie przeciw nawrotom łupieżu (2).

(1) Dwusiarczanek Selenu
(2) Badanie kliniczne

TYP WŁOSÓW

Włosy tłuste lub normalne

WSKAZANIA

Łupież i wrażliwa skóra głowy

KIEDY

Kilka razy w tygodniu

BENEFITY

Przywraca równowagę mikrobiomu i eliminuje łupież

SKUTECZNOŚĆ

Od pierwszego użycia eliminuje do 100% objawów widocznego łupieżu (1). Łagodzi skórę głowy, by zmniejszyć podrażnienie i uczucie
swędzenia. Skutecznie oczyszcza skórę głowy. Zapobiega nawrotom łupieżu do 6 tygodni po zakończeniu stosowania (2).
(1) Badanie konsumenckie - 2 tygodnie, 262 konsumentów.
(2)Badanie kliniczne - 6 tygodni, 32 pacjentów.

STOSOWANIE

Podczas pierwszego stosowania, nanieś szampon na włosy na 2 minuty, następnie spłucz. Przy kolejnych stosowaniach, wmasuj
produkt we włosy, a następnie spłucz - kuracja 4-tygodniowa. W przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast przepłucz je
wodą.

BEZPIECZŃESTWO

Testowany pod kontrolą dermatologiczną.

VICHY HOMME Hydra Mag C żel pod prysznic do ciała i włosów 200ml

DLA KOGO?

Energetyczny żel pod prysznic do włosów i ciała.
Dla mężczyzn o wrażliwej skórze, którzy chcą za jednym zamachem oczyścić i ożywić ciało i włosy.
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SKUTECZNOŚĆ

Połączenie magnezu i glikozylowanej witaminy C doładowuje energią Twoją skórę.
Twoje ciało czuje się wzmocnione, Twoja skóra jest nawilżona, co daje niezwykły komfort przez cały dzień.

Formuła bez mydła wzbogacona środkiem nawilżającym, który nie wysusza skóry. Testowany pod kontrolą dermatologiczną i
okulistyczną, fizjologiczne pH łagodnie oczyszcza włosy i ciało.
Natychmiastowy efekt świeżości na skórze. Skóra jest nawilżona i naładowana energią.

PRZYJEMNOŚĆ

Konsystencja żelu pod prysznic pozwala na uczucie trwałej świeżości pod prysznicem, które energetyzuje Twoje ciało. Twoja skóra jest
głęboko nawilżona dla optymalnego komfortu przez cały dzień.

SPOSÓB UŻYCIA

Żel pod prysznic Hydra MAG C stosować i namydlać ciało pod prysznicem.
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