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Dermena Żel zapobiegający wypadaniu włosów 150 ml
 

Cena: 25,89 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo DERMENA

Opis produktu
 

Działanie:
hamuje wypadanie włosów
stymuluje odrastanie włosów
wzmacnia i zagęszcza włosy, nadaje im zdrowy wygląd
chroni skórę głowy przed powstawaniem podrażnień
nie natłuszcza i nie skleja włosów
szybko się wchłania
Wskazania:
osłabione i nadmiernie wypadające włosy
łagodzenie podrażnień skóry głowy, również ze współistniejącym przetłuszczaniem się włosów
produkt pielęgnacyjny polecany również po zakończonej chemioterapii.
Pojemność:
150 ml

Producent:
PHARMENA SA

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

Żel dermena® podczas regularnego stosowania przez okres 6 miesięcy:

hamuje nadmierne wypadanie włosów u 89% badanych
wzmacnia włosy u 86% badanych
nadaje włosom zdrowy wygląd i sprawia, że są gęściejsze u 89% badanych
chroni skórę przed podrażnieniami u 89% badanych
nie powoduje nadmiernego wysuszenia skóry głowy u 96% badanych
Efekt związany z zahamowaniem wypadania włosów obserwuje się już w 3 tygodniu regularnego stosowania żelu dermena®.

Regularne stosowanie żelu dermena® korzystnie wpływa na stan skóry i wzmocnienie włosów:

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.
Kreatyna
Pochodna aminokwasu o właściwościach nawilżających i regenerujących. Wspomaga ochronę skóry i włosów przed niekorzystnym
wpływem środowiska zewnętrznego. Działa wzmacniająco i kondycjonująco na włosy.
Sposób stosowania.
Żel dermena® należy stosować co najmniej trzy razy w tygodniu. Przy pomocy aplikatora nanieść równomiernie niewielką ilość żelu na
skórę głowy u nasady włosów, szczególnie w miejscach przerzedzania się włosów. Następnie opuszkami palców delikatnie wmasować
preparat okrężnymi ruchami w skórę głowy. Pozostawić do całkowitego wchłonięcia. Nie spłukiwać. Stosować po umyciu głowy na
wilgotne lub suche włosy. Żel może być używany w sposób ciągły..

Porady.
W przypadku nasilonego wypadania włosów poleca się równoczesne stosowanie żelu i wybranego szamponu z linii dermena®. Masaż
skóry głowy bezpośrednio po aplikacji żelu dermena® pobudza dodatkowo krążenie w skórze i wspomaga działanie substancji aktywnej.
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