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DUCRAY Extra-Doux Szampon delikatny, 400 ml
 

Cena: 49,29 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml

Postać Szampon

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Szampon Ducray Ectra-Doux i w jakim celu się go stosuje?

Ducray Extra-Doux  to szampon dermoochronny, który delikatnie myje włosy całej rodziny dzięki wysokiej tolerancji, biodegradowalnej*
formule. Respektuje równowagę skóry głowy i nadaje włosom nawilżenie, blask i elastyczność. Bardzo przyjemny na co dzień, nie
szczypie w oczy. Doskonały do codziennej pielęgnacji normalnych i delikatnych włosów całej rodziny.

Korzyści:

Delikatnie MYJE włosy całej rodziny (niemowlę, dziecko, dorosły)
ZACHOWUJE równowagę skóry głowy i włosów
OFERUJE minimalistyczną formułę z 91% składników pochodzenia naturalnego

Formuła
Jego formuła bez barwników i silikonów składa się tylko z 11 składników, w których 91% składników pochodzenia naturalnego.
Występuje w postaci butelki PET poddanej recyklingowi w 100% i nadającej się do recyklingu. Nie szczypie w oczy. Nie zawiera silikonów
i barwników.

Bez barwników i silikonu
pH fizjologicznej skóry głowy (5,5)
Biodegradowalna formuła (*Zgodnie z międzynarodową normą OECD 301B )

Zaleta tekstury:
Kremowy, delikatny mus o świeżym owocowym zapachu.

Dla kogo?
Dla całej rodziny, od pierwszego miesiąca życia.

Badania:
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94% Miękkie włosy1

94% Przyjemny zapach2

91% Atrakcyjny wygląd

1% zadowolenia. Badanie przeprowadzone pod nadzorem pediatrycznym na 31 uczestnikach w wieku od 3 do 11 lat. 4 aplikacje
tygodniowo przez 3 kolejne tygodnie.
2% zadowolenia. Badanie przeprowadzone pod kontrolą dermatologiczną i okulistyczną na 33 osobach w wieku od 20 do 67 lat. 2 do 3
aplikacji tygodniowo przez 2 kolejne tygodnie.

Składniki aktywne Szamponu Ducray Ectra-Doux:

Oleinian Glicerylu - to emolient, który tworzy na skórze i włosach film ochronny, zapobiegający utracie wody z ich powierzchni.
Jest to pośrednie działanie nawilżające, a więc składnik ten ma właściwości kondycjonujące. Dodatkowo warstwa ochronna
zapewnia połysk oraz wygładza powierzchnię skóry i włosów. Zmniejsza szorstkość spowodowaną działaniem czynników
zewnętrznych i poprawia elastyczność włosów i skóry. W preparatach do mycia ma też za zadanie przywrócenie bariery
lipidowej.
Kwas cytrynowy - Pomaga równoważyć pH kosmetyku. Nadmiernie zasadowe pH może prowadzić do otwierania najbardziej
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.
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.
Tokoferol - jest skutecznym przeciwutleniaczem, który zwalczając wolne rodniki hamuje procesy starzenia się wywołane np.
promieniowaniem UV. Ponadto zapobiegaj on utlenianiu się cennych składników tłuszczowych zawartych w kosmetykach.

Jak stosować Szampon Ducray Ectra-Doux:

Sposób użycia:

Nałożyć, spienić i spłukać. Do częstego stosowania.

Słowo od dermatologa - o włosach normalnych i delikatnych:
Włosy delikatne to zdrowe włosy, które są narażone na różne agresywne czynniki. Utrzymanie ich równowagi wymaga:

Odpowiedniej ilości składników odżywczych, aby je wzmocnić, nadać połysk i elastyczność.
Minimalizacji wpływu częstego mycia na kondycję włosów.

Myjąc włosy, usuwamy brud, a także dużą część sebum. Jest to proces detergencji. Wielokrotne stosowanie zbyt agresywnej formuły
jest szkodliwe dla włosów, zwiększa ich kruchość i zdolność do zbierania zanieczyszczeń. W związku z tym zaleca się stosowanie
możliwie najłagodniejszego szamponu do częstego lub codziennego stosowania.

Co zawiera Szampon Ducray Ectra-Doux:

Skład:

WATER (AQUA). SODIUM LAURETH SULFATE. SODIUM CHLORIDE. COCAMIDOPROPYL BETAINE. COCO-GLUCOSIDE. CITRIC ACID.
FRAGRANCE (PARFUM). GLYCERYL OLEATE. HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES CITRATE. SODIUM BENZOATE.
TOCOPHEROL.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.centrum-apteka.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

