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BIODERMA Node K shampooing Szampon keratoregulujący,
150 ml
 

Cena: 62,94 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml

Postać Szampon

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma Node K shampooing Szampon keratoregulujący i w jakim celu się go stosuje?

Bioderma Node K Shampooing to szampon przeciwłupieżowy o działaniu złuszczającym, przeciwzapalnym i przeciwświądowym.

Delikatnie myje
Wspomaga usuwanie łusek
Zapobiega nawrotom
Koi i łagodzi świąd
Chroni włosy
Bezzapachowy

Korzyści:
Nodé K Shampooing pomaga wyeliminować przylegającą łuskę i zapobiega jej nawrotom. Działanie to zawdzięcza dodatkowi substancji
o działaniu keratolitycznym i keratoregulującym – kwasu salicylowego oraz wyciągu z jałowca. Szampon zawiera również forskolinę
(Coleus barbatus), znaną z kojących właściwości. Dzięki zawartości wyciągu z żółtodrzewa (Zanthoxylum) preparat ogranicza potrzebę
drapania. Jego delikatna baza myjąca nie narusza równowagi skóry głowy i włosów.

Formuła:
Wszystkie formuły produktów BIODERMA są oparte na ekobiologii, która znajduje się w centrum podejścia NAOS - po to, aby lepiej
chronić ekosystem skóry i wzmacniać jej naturalne mechanizmy. Na długi czas.

Ten produkt został opracowany w nawiązaniu do ekobiologicznego podejścia NAOS w trosce o Twoją skórę. W sercu tego produktu są:

Dermatologiczna formuła:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
https://www.centrum-apteka.pl/bioderma-node-k-shampooing-szampon-keratoregulujacy-150-ml.html
https://www.centrum-apteka.pl/bioderma-node-k-shampooing-szampon-keratoregulujacy-150-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
Dział Badawczy NAOS w Aix-en-Provence we współpracy z dermatologami stworzył w naszym laboratorium specjalną formułę, aby
zachować zdrowie skóry na długi czas. Kompleks oparty na wiedzy dermatologicznej i biologii skóry ma za zadanie wzmacniać
odporność skóry.

Dla kogo?
Dorośli. Łupież i łuszcząca się skóra głowy.

Badania:
Lepsze rozumienie dla lepszej opieki:
Łuszczyca skóry głowy charakteryzuje się przejawem łuszczenia oraz przewlekłym stanem zapalnym skóry. Łuski są białe, zwarte,
suche i przylegające. Mogą zakrywać zaczerwienienie lub powstawać wokół niego. Zazwyczaj towarzyszy temu intensywne swędzenie.

Natychmiastowe rezultaty:

Delikatnie myje: 100%*
Włosy są miękkie: 88%*

Długotrwałe rezultaty:

Oczyszcza skórę głowy: 88%*

* Test użytkowy przeprowadzony na 9 ochotnikach w wieku od 19 do 47 przez 7 dni.

Składniki aktywne Szamponu keratoregulującego Bioderma Node K:

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.
Wyciąg z jałowca - Reguluje wytwarzanie sebum i przetłuszczanie się włosów, ponadto wzmacnia cebulki włosa.
Forskolina - cechują ją właściwości kojące.
Wyciąg z żółtodrzewa (Zanthoxylum) - ogranicza potrzebę drapania.
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.

Sposób użycia Szamponu keratoregulującego Bioderma Node K:

Sposób użycia:

Intensywna kuracja, dla skóry głowy ze świądem (3 tygodnie): 3 mycia głowy w tygodniu lub zapobiegawczo/dla przedłużenia efektów: 1
lub 2 mycia w tygodniu

ETAP 1:
Dla lepszych efektów: Najpierw zastosuj Nodé K Concentré.

ETAP 2:
Spień szampon, delikatnie masując skórę głowy.

ETAP 3:
Spłucz.
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ETAP 4:
Powtórz aplikację.

ETAP 5:
Pozostaw na 5 minut.

ETAP 6:
Dokładnie spłucz.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Unikać kontaktu z oczami. Nadaje się do leczenia łupieżu przewlekłego. W przypadku
stosowania w innym celu skonsultuj się z lekarzem. Zalecamy stosowanie Nodé Shampooing fluide jako uzupełnienie/alternatywa
prowadzonej kuracji.

Co zawiera Bioderma Node K shampooing Szampon keratoregulujący:

Skład:

AQUA/WATER/EAU, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM COCOAMPHOACETATE, DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE, SODIUM
COCOYL ISETHIONATE, SALICYLIC ACID, CETEARYL ALCOHOL, ZEA MAYS (CORN) STARCH, C12-13 ALKYL LACTATE,
POLYQUATERNIUM-10, HYDROGENATED CASTOR OIL, GLYCERIN, ACRYLATES/STEARETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER,
SODIUM HYDROXIDE, JUNIPERUS OXYCEDRUS WOOD EXTRACT, MANNITOL, XYLITOL, OLEYL ALCOHOL, RHAMNOSE, CITRIC ACID,
POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, ZANTHOXYLUM BUNGEANUM FRUIT EXTRACT, TITANIUM DIOXIDE, SODIUM ACETATE,
SODIUM CHLORIDE, PLECTRANTHUS BARBATUS ROOT EXTRACT, ISOPROPYL ALCOHOL, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT. (BI 511)
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