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BIODERMA Node DS+ Szampon zapobiegający nawrotom
łupieżu, 125 ml
 

Cena: 62,94 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 125 ml

Postać Szampon

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma Node DS+ Szampon zapobiegający nawrotom łupieżu i w jakim celu się go stosuje?

Bioderma Node DS+ Szampon to produkt działający na przyczynę uporczywego łupieżu.

Trwale oczyszcza włosy
Eliminuje uporczywy łupież i zapobiega jego nawrotom
Błyskawicznie koi skórę
Przyjemna kremowa konsystencja
Świeży i delikatny zapach

Korzyści:
Nodé DS+ to innowacyjny szampon, który skutecznie zwalcza nawet silny łupież dzięki unikalnej recepturze. Dzięki opatentowanej
formule DSactiv™, nasz produkt działa na źródła problemu w dwóch kierunkach:

Hamuje rozmnażanie drożdżaków Malassezia, które są odpowiedzialne za pojawienie się łupieżu.
Zapobiega nawrotom łupieżu poprzez redukcję produkcji sebum, które sprzyja rozwojowi drożdżaków Malassezia. Nasz
szampon zawiera także potężne składniki o właściwościach keratoregulujących, które skutecznie eliminują uporczywy łupież.
Dodatkowo, kojące składniki zawarte w Nodé DS+ szybko łagodzą swędzenie skóry głowy, zapewniając długotrwałe efekty.

Formuła:
Ten produkt został opracowany w nawiązaniu do ekobiologicznego podejścia NAOS w trosce o Twoją skórę. W sercu tego produktu są:
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patent DSactiv™
Malassezia to drożdżaki naturalnie występujące na powierzchni skóry. Nadmierne wydzielanie sebum przez skórę głowy sprzyja jej
hiperkeratynizacji, co powoduje pojawienie się łupieżu, łuszczenia się i swędzenia. Ten opatentowany kompleks minimalizuje wydzielanie
sebum, a także ogranicza proliferację Malassezia.

Dla kogo?
Dorośli, młodzież.

Badania:
Lepsze rozumienie dla lepszej opieki:
Uporczywy łupież zazwyczaj jest tłusty o żółtym zabarwieniu i przylega do skóry. Zwykle towarzyszy mu świąd.

Wyniki potwierdzone badaniami medycznymi

Długotrwałe rezultaty:
Eliminuje uporczywy łupież (1)
-83% spadek rumienia po 2 miesiącach
-78% łuszczenia po 2 miesiącach
-77% swędzenia skóry głowy po 2 miesiącach

(1) Badanie wieloośrodkowe skuteczności na skórze głowy z łojotokowym zapaleniem skóry na 45 osobach w wieku od 18 do 63, przez
56 dni (% zaobeserwowany przez badaczy monitorujących test/badanie)).

Składniki aktywne Szamponu zapobiegającego nawrotom łupieżu Bioderma Node DS+:

Pirokton olaminy - jest związkiem przeciwgrzybiczym, który jest skuteczny w zwalczaniu różnych drobnoustrojów, takich jak
grzyby. Jest szeroko stosowany w produktach przeciwłupieżowych, ponieważ działa przeciwgrzybiczo na Malassezia, który jest
jednym z czynników przyczyniających się do powstawania łupieżu. Pirokton olaminy pomaga kontrolować rozwój drożdżaków i
łagodzić objawy łupieżu
Glukonian cynku - Glukonian cynku to związek, który ma działanie przeciwzapalne, przeciwgrzybicze i regulujące produkcję
sebum. W przypadku łupieżu glukonian cynku może być skuteczny ze względu na swoje właściwości przeciwgrzybicze. Pomaga
hamować wzrost drożdżaków Malassezia, które często są związane z występowaniem łupieżu. Może również pomóc w regulacji
produkcji sebum.
Polyquaternium-10 - to polimer syntetyczny stosowany w wielu produktach do pielęgnacji włosów. Ma właściwości
kondycjonujące, antystatyczne i zwiększające objętość. W szamponach przeciwłupieżowych POLYQUATERNIUM-10 może
pomagać w złuszczaniu martwego naskórka, łagodzeniu podrażnień i zmniejszaniu swędzenia.
Chlorowodorek pirydoksyny - To inna nazwa dla witaminy B6. Witamina B6 ma różnorodne korzystne działania na skórę, w tym
regulowanie wydzielania sebum, zmniejszanie podrażnień skóry, przyspieszanie regeneracji komórek skóry i łagodzenie stanów
zapalnych. W szamponach przeciwłupieżowych może pomagać w regulowaniu skóry głowy i łagodzeniu objawów łupieżu.
Ksylitol i Mannitol - Ksylitol przeciwdziała podrażnieniom, a także zatrzymuje wodę w skórze zapobiegając jej utracie. Mannitol
również jest pomocny w zatrzymaniu wody w skórze.
Ramnoza - Ma właściwości przeciwzapalne i łagodzące skórę. Poprawia produkcję kolagenu i elastyny, które stanowią
rusztowanie dla jędrnej skóry, a także poprawia obrót komórkowy.
Wyciąg z algi brunatnicy - z uwagi na zawartość pochodnych kwasu liponowego, fosfatydylocholiny i substancje odżywcze
wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, dzięki czemu skutecznie zwalcza wolne rodniki. Ponadto stanowi naturalny filtr UV, a
także pomaga w odbudowie płaszcza hydrolipidowego skóry, co przywraca jej naturalne zdolności broniące ją przed czynnikami
zewnętrznymi, działa przeciwzmarszczkowo, chroni keratynocyty przed foto-uszkodzeniami UV. Wzmacnia barierę lipidową oraz
regeneruje uszkodzony naskórek.
Kwas Salicylowy - Widocznie oczyszcza pory i poprawia strukturę skóry. Ponadto ogranicza stan zapalny, z którym boryka się
skóra trądzikowa oraz przyspiesza proces gojenia się skóry. Ma on również działanie keratolityczne, które przyczynia się do
usuwania martwych komórek skóry.
Kwas cytrynowy - działa poprzez złuszczanie górnej warstwy martwych komórek naskórka, aby oczyścić pory, wyrównać koloryt
skóry oraz zmiękczyć i wygładzić skórę. Wyrównuje on również pH skóry.
Gliceryna - Nawilża, chroni, zmiękcza. Gliceryna znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości nawilżających i
okluzyjnych. Zabezpiecza skórę przed utratą wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Jak stosować Bioderma Node DS+ Szampon zapobiegający nawrotom łupieżu:

Sposób użycia:
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Jako intensywna kuracja: (3 tygodnie): 3 mycia głowy w tygodniu lub zapobiegawczo : 1 lub 2 mycia w tygodniu

ETAP 1
Spień szampon, delikatnie masując skórę głowy.

ETAP 2
Dokładnie spłucz.

ETAP 3
Powtórz aplikację.

ETAP 4
Pozostaw na skórze głowy na 5 minut.

ETAP 5
Dokładnie spłucz.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Unikać kontaktu z oczami. Zalecamy stosowanie szamponu Nodé Shampooing fluide
jako uzupełnienie/alternatywa prowadzonej kuracji.

Co zawiera Bioderma Node DS+ Szampon zapobiegający nawrotom łupieżu:

Skład:

AQUA/WATER/EAU, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM COCOAMPHOACETATE, PEG-60 ALMOND GLYCERIDES, SODIUM LAUROYL
SARCOSINATE, CITRIC ACID, COCO-BETAINE, SODIUM CITRATE, POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6, PIROCTONE OLAMINE, PEG-90
GLYCERYL ISOSTEARATE, POLYQUATERNIUM-10, PYRIDOXINE HCL, SALICYLIC ACID, UNDECYL ALCOHOL, ZINC GLUCONATE,
PALMITAMIDE MEA, SODIUM HYDROXIDE, MANNITOL, XYLITOL, LAURETH-2, RHAMNOSE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, FRAGRANCE (PARFUM). (BI 547)
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