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Dermena ODŻYWKA DO WŁOSÓW - 200 ml
 

Cena: 21,89 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo DERMENA

Opis produktu
 

Działanie:
wzmacnia włosy
ułatwia rozczesywanie
odbudowuje strukturę keratynową włosów
spowalnia proces wypadania włosów
nadaje włosom gładkość i połysk, nie obciąża włosów
Wskazania:
wzmocnienie włosów osłabionych i wypadających
odżywienie włosów suchych i zniszczonych
Pojemność:
200 ml

Producent:
PHARMENA SA

Produkt Polski.
Skuteczność odżywki dermena® została potwierdzona w badaniach dermatologicznych.

Regularne stosowanie odżywki dermena® przez okres 3 tygodni:

wyraźnie zwiększa połysk włosów u 85% badanych
wzmacnia włosy u 70% badanych
sprawia, że włosy są miękkie i przyjemne w dotyku u 95% badanych
włosy się nie elektryzują u 90% badanych.
Molekuła Regen 7
Unikalna substancja czynna pochodzenia witaminowego.
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Fizjologiczna substancja czynna pochodzenia witaminowego (pochodna witaminy PP), która poprawia mikrokrążenie skóry głowy i
wzmacnia mieszek włosowy. Wpływa na jego odżywienie, wydłużając cykl życia włosa w fazie anagenu i stymulując odrastanie włosów.
Jest substancją o potwierdzonym w badaniach aplikacyjnych działaniu chroniącym przed powstawaniem podrażnień (Pol. J.
Pharmacol., 2003, 55, 109). Reguluje pracę gruczołów łojowych i utrzymuje skórę głowy w dobrej kondycji.

Masło Shea
Olej z orzechów drzewa masłosza, bogaty w witaminy A, E i F oraz odżywcze nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT). Zapewnia włosom
nawilżenie, wspomaga ich regenerację i chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Poprawia ogólną kondycję włosów i
zapobiega ich puszeniu się.

Witamina E
Znana jako „witamina młodości”. Jest naturalnym przeciwutleniaczem. Działa odżywczo i kondycjonująco na włosy.
Sposób stosowania.
Odżywka dermena® może być stosowana codziennie. Po umyciu głowy niewielką ilość odżywki nanieść na mokre włosy i równomiernie
rozprowadzić na całej ich długości. Pozostawić na włosach przez 5 minut, następnie starannie spłukać.

Porady.
Odżywka dermena® to doskonałe uzupełnienie kuracji wybranym szamponem z linii dermena®, hamującym wypadanie włosów i
przeznaczonym do codziennej pielęgnacji. Jest szczególnie polecana do pielęgnacji włosów o słabej kondycji – silnie przesuszonych i
zniszczonych. Powinna być stosowana po każdorazowym umyciu włosów.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.e-drogeria.com
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

