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VICHY Dercos szampon wzmacniający włosy z Aminexilem
200ml
 

Cena: 52,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie przeciw wypadaniu włosów, stymulujące
porost nowych włosów, wzmacniające

Marka VICHY

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać szampon

Przeznaczenie mycie

Typ produktu kosmetyk

Typ włosów wypadające

Wiek bez względu na wiek

Opis produktu
 

Vichy Dercos Aminexil to pierwszy tak skuteczny szampon przeciwdziałający wypadaniu włosów. Innowacyjna formuła stymuluje
porost. Wzmacnia włosy na całej długości i zapobiega ponownej ich utracie. Stanowi doskonałe uzupełnienie kuracji Aminexil,
zapewniając spektakularne rezultaty.

SKUTECZNOŚĆ

Formuła szamponu bazuje na Aminexilu - substancji zwalczającej wypadanie włosów. Eliminuje usztywnienie kolagenu, zwiększając
elastyczność wokół korzenia. Mocniej przytwierdza do go skóry, zapobiegając utracie włosów.

Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami:

włosy stają się silniejsze (89%)
włosy stają się wyraźnie odświeżone (90%).

Efekt? Włosy odzyskują witalność i zdrowy wygląd - od korzeni aż po same końce.
Vichy Dercos Szampon energetyzujący jest szamponem hipoalergicznym, przeznaczonym do pielęgnacji każdego rodzaju włosów.
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Opracowana przez ekspertów Vichy formuła sprawia, że szampon energetyzujący skutecznie radzi sobie z wypadaniem włosów.
Uzupełnia standardową kurację z Aminexilem, przyspieszając efekty.

PRZYJEMNOŚĆ

Ograniczający wypadanie włosów szampon to lekka i płynna konsystencja. Pozwala to na łatwą aplikację oraz wytworzenie delikatnej
piany. Po umyciu włosy stają się wyraźnie odświeżone, a po wysuszeniu - miękkie i gładkie. Z dnia na dzień przestają wypadać i
odzyskują zdrowy wygląd.

SPOSÓB UŻYCIA

Vichy Dercos Szampon energetyzujący powstał z myślą o codziennym stosowaniu. Niewielką ilość preparatu nałóż na włosy i
doprowadź do wytworzenia piany. Delikatnie wmasuj w skórę głowy i pozostaw kilka minut. Dokładnie spłucz.
By osiągnąć najlepsze efekty, szampon zaleca się stosować jako uzupełnienie kuracji Vichy Dercos Aminexil.
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