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DUCRAY Argeal Szampon do włosów tłustych, 150 ml
 

Cena: 0,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml

Postać Szampon

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Ducray Argeal Szampon do Włosów Tłustych i w jakim celu się go stosuje?

Ducray Argeal Szampon do Włosów Tłustych to zabieg wskazany dla przetłuszczających się włosów i skóry głowy. Zawiera KAOLIN
(miękką glinkę), która delikatnie absorbuje nadmiar sebum i tym samym zapobiega jego osadzaniu się na łodydze włosa. Dodatkowo
Ekstrakt z owoców palmy sabałowej lokalnie ogranicza wydzielanie sebum. Jego kremowa konsystencja ułatwia masaż skóry głowy.
Zabieg sztafetowy do częstego stosowania, stosowany naprzemiennie z szamponem leczniczym Sabal.

Korzyści:

Delikatnie OCZYSZCZA przetłuszczającą się skórę głowy i włosy
WCHŁANIA i lokalnie zmniejsza wydzielanie sebum
PRZYNOSI jędrność i lekkość włosom

Dla kogo?
Dorośli i młodzież, włosy przetłuszczające się.

Badania:

93% delikatnie absorbuje nadmiar sebum
93%: miękkie włosy
90%: lśniące i lekkie włosy

Test użytkowania przeprowadzony na 33 osobach z przetłuszczającą się skórą głowy przez 28 dni, minimum 3 aplikacje tygodniowo: %
zadowolenia.

Składniki aktywne Ducray Argeal Szampon do Włosów Tłustych:

Kwas cytrynowy - Pomaga równoważyć pH kosmetyku. Nadmiernie zasadowe pH może prowadzić do otwierania najbardziej
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zewnętrznej warstwy włosa, co prowadzi do tego, że pasma wydają się matowe, puszące się i szorstkie, a dodatkowo są bardziej
podatne na utratę wilgoci skutkującą przesuszeniem. Utrzymanie optymalnego pH włosów pomaga zachować szczelność
włosa. Oznacza to, że mogą one lepiej zatrzymywać wilgoć i odbijać światło, dzięki czemu włosy wyglądają zdrowo i lśniąco.
Często nadmiar olejów w skórze głowy prowadzi do powstawania łupieżu i łuszczenia się skóry głowy. Kwas cytrynowy pomaga
eliminować ten nadmiar olejów. Ma również właściwości antybakteryjne, które pomagają zwalczać grzyby przyczyniające się do
łupieżu. Wykazuje on też inne korzyści względem włosów. Stymuluje on mieszki włosowe poprzez poprawę krążenia krwi w
skórze głowy, co usprawnia transport substancji odżywczych do nich. Pomaga też usunąć martwe komórki skóry, które zatykają
pory, dzięki czemu promuje zdrową skórę głowy. Zdrowa skóra głowy sprzyja wzrostowi lśniących i zdrowych włosów. Kwas
cytrynowy wykazuje właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu bardzo skutecznie wzmacnia mieszki włosowe, zapobiegając w
ten sposób łamaniu i przerzedzaniu się włosów.
Ekstrakt z owoców Palmy Sabałowej - reguluje wydzielanie sebum, ma również właściwości nawilżające i wzmacniające włosy.
Uznawany jest za skuteczny składnik aktywny do walki z łysieniem androgenowym. Pomaga ograniczać skutki substancji
zwanej dihydrotestosteronem (DHT). Substancja ta powoduje, że mieszki włosowe stają się mniejsze i cieńsze, przez co włosy
rosną coraz słabiej, aż w końcu znikają. Ekstrakt z owoców palmy sabałowej hamuje enzym zwany alfa-5-reduktazą, który
przekształca testosteron w DHT, a tym samym pomaga przedłużyć żywotność mieszka włosowego i włosów.
Alkohol cetearylowy -Chroni przed utratą wilgoci, zmiękcza i wygładza.

Jest emolientem, tworzy film ochronny, dzięki któremu utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia i nadaje skórze elastyczność. Alkohol
cetearylowy jest również substancją natłuszczającą. Dzięki zawartym w nim olejom ma dodatkowo właściwości nawilżające,
wygładzające i zatrzymujące wodę w skórze. Nie powoduje podrażnień i jest bezpieczny dla skóry.

Kaolin - skutecznie pochłania sebum pełniąc rolę absorbentu zapobiegając jego osadzaniu się na łodydze włosa, a zawarty w
nim glin przyczynia się do zwężania porów i wygładzenia cery. Łagodzi skórę i działa przeciwzapalnie.

Jak stosować Ducray Argeal Szampon do Włosów Tłustych:

Sposób użycia:

Używaj tak często, jak to konieczne.

Nałożyć na wilgotną skórę głowy. Rozprowadzić, delikatnie masować. Spienić, pozostawić na 3 minuty, a następnie spłukać. Ponowić
aplikację i spłukać.
Środki ostrożności dotyczące stosowania: spłukać w przypadku kontaktu z oczami

Słowo od dermatologa - o włosach tłustych:
Prawie 40% populacji ma tłuste włosy, co jest spowodowane wadliwym działaniem gruczołów łojowych, które wydzielają sebum
(naturalną, tłustą substancję, która utrzymuje włosy nawilżone i chroni je przez czynnikami zewnętrznymi). Ta nieprawidłowość skutkuje
tłustymi, ciężkimi włosami, które są trudne do ułożenia. Wydzielanie sebum zależy od hormonów androgenowych, takich jak testosteron.
Hiperseborrhea jest często pochodzenia genetycznego, ale inne czynniki mogą ten problem nasilać (stres, zanieczyszczenie środowiska,
itp. ). Specjalne produkty do pielęgnacji włosów, przeznaczone do tego typu włosów, zawierają składniki aktywne, które pomagają
regulować nadmierną produkcję sebum.

Co zawiera Ducray Argeal Szampon do Włosów Tłustych:

Skład:

WATER (AQUA). SODIUM LAURETH SULFATE. KAOLIN. GLYCOL PALMITATE. CETEARYL ALCOHOL. HECTORITE. BENZOIC ACID.
CITRIC ACID. COCAMIDE MEA. DMDM HYDANTOIN. FRAGRANCE (PARFUM). GLYCOL DISTEARATE. LAURETH-10. SERENOA
SERRULATA FRUIT EXTRACT. SODIUM CETEARYL SULFATE. SODIUM LAURYL SULFATE
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