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Dr Duda PETROSTEROL Odżywka do skóry głowy i
pielęgnacji włosów, Busko-Zdrój, 200g
 

Cena: 19,50 pln

Opis słownikowy

Producent Uzdrowisko Busko Zdrój S.A.

Opis produktu
 

Odżywka PETROSTEROL (Dr Duda) jest unikatowym emulsjożelem, w skład którego wchodzą naturalne surowce farmaceutyczne i
roślinne, mające istotny wpływ na zdrowie skóry głowy i włosów, a które idealnie w tym kierunku współdziałają, dzięki czemu: dokładnie
oczyszczają skórę głowy z wszelkich zanieczyszczeń, przywracają prawidłowe wydzielanie łoju oraz bardzo skutecznie hamują
złuszczanie się naskórka skóry głowy, redukują zaczerwienienia i świąd skóry, poprawiają i stymulują krążenie w naczyniach
włosowatych w systemie brodawkowo-cebulkowym skóry głowy, gdzie dokonuje się wzrost włosów oraz wzmocnienie włosów słabych,
wzmacniają, regenerują i wspaniale odżywiają włosy zniszczone, suche i łamiące się, osłabione częstymi zabiegami fryzjerskimi i
wymagającymi natychmiastowego wzmocnienia, poprzez delikatny masaż emulsjożelem Petrosterol następuje nawilżenie skóry głowy i
włosów, dzięki czemu stają się one lekkie, sprężyste, mocne i lśniące oraz mniej wrażliwe na wpływy hormonalne i niekorzystne czynniki
atmosferyczne, zapobiegają elektryzowaniu się włosów, ułatwiają ich rozczesywanie i modelowanie.

 

Odżywka PETROSTEROL idealnie współpracuje z Szamponem  Uzdrowiskowym Mineralnym z Biosiarką-SPA (Dr Duda).

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Substancje aktywne: nafta kosmetyczna, cholesterol, olejki: rycynowy, tymiankowy, rozmarynowy.

 

Działanie i zastosowanie:

- dokładnie oczyszcza skórę głowy z wszelkich zanieczyszczeń,
- przywraca prawidłowe fizjologiczne wydzielanie łoju,
- skutecznie hamuje złuszczanie się naskórka skóry głowy,
- redukuje zaczerwienienia i świąd skóry,
- poprawia i stymuluje krążenie w naczyniach włosowatych w systemie brodawkowo-cebulkowym skóry głowy, gdzie dokonuje się
wzrost włosów oraz wzmocnienie włosów słabych,
- wzmacnia, regeneruje i odżywia włosy zniszczone, suche i łamiące się, osłabione częstymi zabiegami fryzjerskimi i wymagającymi
natychmiastowego wzmocnienia,
- w czasie masażu skóry głowy, nawilża ją i włosy, dzięki czemu stają się one lekkie, sprężyste, mocne i lśniące oraz mniej wrażliwe na
wpływy hormonalne i niekorzystne czynniki atmosferyczne,
- zapobiega elektryzowaniu się włosów, ułatwia ich rozczesywanie i modelowanie,
- odznacza się bardzo dobrą tolerancją, co potwierdziły badania dermatologiczne i aplikacyjne (brak odczynów alergizacji i podrażnień),
dzięki czemu można ją stosować tak długo, jak zachodzi potrzeba.

 

Sposób użycia:

Na 30-60 minut przed myciem głowy zmoczyć włosy, nanieść odżywkę i wmasować ją opuszkami palców w skórę i włosy.

Następnie spłukać obficie ciepłą wodą i myć głowę Szamponem Uzdrowiskowym z biosiarką Dr Duda.

Stosować 1-2 razy w tygodniu.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

 

Opakowanie: 200g
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