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LA ROCHE KERIUM DS Kuracja p/łupieżowa 125
 

Cena: 81,18 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 ml

Producent LA ROCHE POSAY

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
LA ROCHE-POSAY KERIUM DS Szampon przeciwłupieżowy intensywna kuracja - 125 ml

Intensywna kuracja przeciwłupieżowa Kerium DS od La Roche-Posay. Szampon aktywnie działa aż na trzy uporczywe problemy:
nawracający łupież, nadmierne złuszczanie skóry głowy oraz intensywny świąd. Kompleks oczyszcza i łagodzi skórę głowy,
przeciwdziałając nawrotom łupieżu. Zawarty w szamponie LHA (działanie mikrozłuszczające) w połączeniu z kwasem salicylowym
(działanie keratolityczne) aktywnie usuwa uciążliwy łupież, wzmacniając naturalny proces złuszczania skóry głowy. Zastosowana w
szamponie Kerium DS technologia mikroemulsji ułatwia jednolite rozprowadzanie składników aktywnych w otoczeniu korzenia włosa
oraz na powierzchni skóry. Natomiast glukasil działa łagodząco na pojawiający się świąd. Kerium DS przywraca równowagę skóry głowy
już po 3 tygodniach stosowania, utrzymując efekt przeciwłupieżowy przez 6 tygodni od zakończenia kuracji.

Wskazania:

Uporczywy, nawracający łupież.
Intensywna kuracja przeciwłupieżowa. Już po 4 tygodniach stosowania przywraca równowagę skóry głowy i sprawia, że łupież znika na
długo. Kerium DS Intensywna Kuracja to preparat rekomendowany w przypadku silnego, uporczywego łupieżu, z przylegającymi do
skóry głowy łuskami, podrażnieniem i świądem.

Właściwości:

Nadmierne złuszczanie skóry głowy. Intensywny świąd. Połączenie działania składników: LHA (lipohydroksykwas) o działaniu
mikrozłuszczającym w połączeniu z kwasem salicylowym o właściwościach keratolitycznych aby usunąć uporczywy łupież oraz ułatwić
naturalny proces złuszczania skóry głowy oryginalna technologia mikroemulsji pozwala na jednolite rozmieszczenie składników
aktywnych w otoczeniu korzenia włosa na powierzchni skóry głowy: glukasil łagodzi świąd; kompleks oczyszczająco- łagodzący
oczyszcza skórę głowy i przeciwdziała nawrotom łupieżu na długo. Już od pierwszego zastosowania widoczna skuteczność
przeciwłupieżowa, złagodzenie świądu. Po 3 tygodniach stosowania równowaga skóry głowy zostaje przywrócona, łupież znika na
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 długo.

Stosowanie:

Stosować 2 razy w tygodniu przez 3 tygodnie.

Opakowanie:

125 ml

Producent:
La Roche-Posay
L’Oréal Polska Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 62
00 - 844 Warszawa

 

Galeria
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