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DUCRAY ANAPHASE+ SZAMPON PRZECIW WYPADANIU
WŁOSÓW
 

Cena: 104,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

DUCRAY ANAPHASE+ SZAMPON PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW - 400 ML
WZMACNIA I ODŻYWIA

Szampon Ducray Anaphase+ zalecany jest do stosowania jako uzupełnienie kuracji przeciw wypadaniu włosów.

Właściwości:

Działanie szamponu Ducray Anaphase+ to faza wstępna kuracji hamującej wypadanie włosów polegająca na odpowiednim
przygotowaniu skóry głowy. Dzięki swojemu oryginalnemu złożonemu składowi szampon pobudza przebiegające w skórze procesy
życiowe, zwiększając w ten sposób skuteczność stosowanych toników leczniczych.

Zawarty w produkcie nikotynian tokoferolu, stymulując mikrokrążenie na poziomie cebulki optymalizuje warunki wzrostu włosa.

Natomiast efektem sprzężonego działania wyselekcjonowanego kompleksu witamin B jest wzmocnienie osłabionych włosów
przy ich korzeniach.

 Kremowa konsystencja szamponu ułatwia przeprowadzenie starannego masażu skóry głowy w czasie mycia włosów. W przypadku
wypadania włosów taki masaż jest niezbędny, gdyż ujędrnia on skórę oraz zwiększa penetrację przez nią składników aktywnych.
Szampon Anaphase+ nadaje włosom puszystość oraz ułatwia ich rozczesywanie. Jego doskonała tolerancja sprawia, że można go
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stosować codziennie i tak długo jak chcemy. Wspomaga on kurację hamującą wypadanie włosów oraz jest znakomitą pielęgnacją
wzmacniającą we wszystkich przypadkach włosów słabych i delikatnych. Regularne stosowanie szamponu Anaphase+ pozwala na
zachowanie naturalnej gęstości włosów.

Stosowanie:

Szampon Ducray Anaphase+ należy nałożyć na włosy i masując skórę głowy spienić, a następnie spłukać. Czynność powtórzyć
pozostawiając szampon na włosach na 2-3 minuty. Następnie należy zastosować przepisaną kurację dermatologiczną.

Skład:

Water (aqua), sodium laureth sulfate, betaine, glycerin, sodium cocoamphoacetate, acrylates copolymer, ceteareth-60 myristyl glycol,
peg-40, hydrogenated castor oil, alcohol, biotin, citric acid, fragrance(parfum), glyceryl laurate, glycol distearate, hydrolyzed wheat
protein, panthenol, pantolactone, phenoxyethanol, polyqaternium-7, pyridoxine hcl, ruscus aculeatus root extract, salicylic acid, sodium
benzoate, sodium chloride, sodiumhydroxide, tocopheryl nicotinate

Uwagi:

Produkt testowany dermatologicznie.

Biodegradowalna formuła zgodnie z międzynarodową normą OECD 301B.

W razie kontaktu z oczami, należy obficie przepłukać je wodą.

Gdy zauważysz, że twoje włosy są słabe i zaczynają wypadać nie zwlekaj z zastosowaniem szamponu Anaphase+. Wczesne
rozpoczęcie kuracji zwiększa jej skuteczność.

Dystrybutor: Pierr Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, Warszawa.
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