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DERMENA SUN PROTECT Odżywka 200ml
 

Cena: 33,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent PHARMENA S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład:  AQUA, CETEARYL ALCOHOL, BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE, COCOS NUCIFERA OIL, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE,
METHYL NIACINAMIDE CHLORIDE, GLYCERIN, HYDROLYZED JOJOBA ESTERS, GLYCINE SOJA OIL, ACACIA CONCINNA FRUIT
EXTRACT, TRITICUM VULGARE BRAN EXTRACT, AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT, FURCELLARIA LUMBRICALIS EXTRACT,
TAMARINDUS INDICA FRUIT EXTRACT, TOCOPHEROL, BETA-SITOSTEROL, SQUALENE, C15-19 ALKANE, LACTIC ACID, PARFUM,
SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, PHENETHYL ALCOHOL.

Molekuła Regen 7
Unikalna substancja czynna pochodzenia witaminowego.
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. Więcej »

Ekstrakt z czerwonych wodorostów Furcellaria Lumbricalis - składnik aktywny o działaniu wzmacniającym, naprawczym i ochronnym.
Chroni przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Regeneruje osłonkę włosa, wygładza włosy i ułatwia ich rozczesywanie.

Hydrolizowane estry jojoba – tworzą na włosach film ochronny, który pokrywa zniszczone, porowate i hydrofilowe powierzchnie. Silnie
nawilżają i kondycjonują. Pozostawiają włosy miękkie i przyjemne w dotyku. Ułatwiają rozczesywanie i zmniejszają splątanie włosów.
Spowalniają wypłukiwanie się farby z włosów. Mają działanie termoochronne. Stanowią naturalną alternatywę dla silikonów.

Wyciąg z tamaryndowca, shikakai i kokosa, które są bogatym źródłem naturalnych antyoksydantów. Zapewnia ochronę przed
uszkodzeniem wskutek ekspozycji słonecznej i temperaturowej, chroni kolor i blask włosów. Działa odżywczo i naprawczo.
Tamaryndowiec i Shikakai są bogate w silne przeciwutleniacze i były używane od setek lat przez indyjskie kobiety do ochrony i
odżywiania włosów. Olej kokosowy to naturalny olej bogaty w trójglicerydy średniołańcuchowe, takie jak kwas laurynowy, które
charakteryzują się wysoką stabilnością i ze względu na swoją niską masę cząsteczkową mają wysokie powinowactwo do białek
włosów. Są one w stanie szybciej i głębiej wnikać we włókno włosa niż długołańcuchowe kwasy tłuszczowe.
Wskazania:  włosy osłabione, z tendencją do nadmiernego wypadania
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każdy rodzaj włosów narażonych na działanie słońca, słonej i chlorowanej wody, wiatru oraz innych czynników środowiskowych tj.
klimatyzacja, wysoka
temperatura, suche powietrze
Działanie:  wzmacnia i regeneruje włosy
dodaje blasku i chroni włosy przed płowieniem
ułatwia układanie i rozczesywanie
działa regenerująco i naprawczo
chroni włosy i skórę głowy przed przesuszeniem, uszkodzeniami oraz niekorzystnym wpływem czynników środowiskowych
Sposób użycia:  Odżywka dermena® SUN PROTECT może być stosowana do codziennej pielęgnacji włosów. Niewielką ilość odżywki
nanieść na wilgotne, umyte włosy i równomiernie rozprowadzić na całej ich długości. Pozostawić na włosach około 5 minut, następnie
starannie spłukać.
Status:  Kosmetyk
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