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DERMENA MEN Szampon 200 ml
 

Cena: 31,26 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent PHARMENA

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

DERMENA MEN Szampon dla mężczyzn to kosmetyk, który w udowodniony sposób hamuje wypadanie włosów oraz pobudza ich
naturalny wzrost. Formuła szamponu zawiera Molekułę Regen7 (chlorek 1-metylonikotynamidu) - substancja chroniona prawem
patentowym.

Składniki aktywne:
Molekuła Regen7 (chlorek 1-metylonikotynamidu) stanowiąca metabolit nikotynamidu (witaminy PP), substancja chroniona prawem
patentowym, H-VIT - naturalny multikompleks aktywny z wyciągami z roślin: glycyrrhiza glabra, rosa centifolia, cichorium intybus,
rhodophycea, bertholletia excelsa) z dodatkiem pantenolu i biotyny.

Pozostałe składniki:
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Laureth-3, Propylene Glycol, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Peg-40 Hydrogenated
Castrol Oil, Parfum, Dmdm Hydantoin, Methylparaben, Propylparaben, Phenoxyethanol, Glycyrrhiza Glabra Rhizome/Root, Rose Extract,
Cichorium Intybus Leaf Extract, Bertholletia Excelsa Seed Oil, Hydrolyzed Rhodophycea Extract, Menthol, Biotin, Panthenol, 1-Methylnicotinamide
Chloride, Hydroxypropyl Guar, Hydroxypropyltrimonium Chloride, Lactic Acid.

Działanie:
Dermena Men szampon to preparat o właściwościach pielęgnacyjnych i oczyszczających. Zawiera składniki, które aktywnie
przeciwdziałają procesowi nadmiernej utraty włosów oraz skutecznie pobudzają ich wzrost. Formuła szamponu zawiera Multikompleks
H-VIT, który ma wpływa na zahamowanie działania dihydrotestosteronu (DHT) – substancji będącej przyczyną łysienia typu męskiego.
Ponadto bogaty skład szamponu na czele z opatentowanym składnikiem - Molekuła Regen7 (chlorek 1-metylonikotynamidu) wpływa na
regenerację i odbudowanie struktury włosowych, co w efekcie zapewnia zdrowie i optymalne odżywienie dla włosów. Metabolit witaminy
PP korzystnie wpływa na mikrokrążenie skóry głowy oraz zapobiega przetłuszczaniu się włosów i powstawaniu podrażnień na skórze
głowy.

Wskazania:
Szampon szczególnie wskazany w przypadku nadmiernego wypadanie włosów u mężczyzn oraz w chwili zauważenia pierwszych
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objawów łysienia typu męskiego (przerzedzanie się włosów, powstawanie zakoli).

Sposób użycia:
Szampon należy nanieść na mokre włosy i starannie masować do uzyskania piany. Następnie dokładnie spłukać. Szampon dermena
men może być stosowany codziennie.
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