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DUCRAY Sabal Szampon do włosów tłustych, 200 ml
 

Cena: 56,91 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać Szampon

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Szampon Ducray Sabal i w jakim celu się go stosuje?

Ducray Sabal do włosów tłustych  Szampon normalizuje nadmierną produkcję sebum we włosach przetłuszczających się, matowych i
ciężkich. Zawiera skoncentrowany ekstrakt z Palmy Sabałowej, substancji aktywnej przeciwłojotokowej, będącej wynikiem badań Ducray
Dermatological Laboratories, która ogranicza wydzielanie sebum i opóźnia odtłuszczanie. Włosy odzyskują jędrność i lekkość. Łatwy do
spłukiwania, pozostawia włosy przyjemnymi do rozczesywania. ma świeży miętowy zapach.

Korzyści:

REGULUJE nadmierną produkcję sebum na skórze głowy
POWSTRZYMUJE ponowne przetłuszczanie się włosów
NADAJE włosom elastyczność i lekkość

Dla kogo?
Włosy przetłuszczające się - tłusta skóra głowy. Młodzież i dorośli.

Badania:

70% Mniej tłuste włosy*
63% Długotrwały efekt*

* Badanie przeprowadzone u 64 osób z tłustą skórą głowy, co najmniej 2 aplikacje szamponu tygodniowo przez 15 dni.

Składniki aktywne Szamponu Ducray Sabal:

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
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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.
Polyquaternium-22 - ma działanie kondycjonujące i antystatyczne. Nadaje włosom jedwabistości, miękkości i ułatwia ich
rozczesywanie. Zapobiega puszeniu się włosów, a także ich łamaniu i rozdwajaniu na końcach. Odżywia i nadaje połysku
również włosom zniszczonym, poddawanym zabiegom chemicznym oraz o wysokiej porowatości.
Laurylobetaina -substancja łagodząca możliwe działania drażniące wywołane przez anionowe środki powierzchniowo czynne na
skórze. Działa antystatycznie na włosy i zapobiega ich elektryzowaniu się. Ma działanie kondycjonujące, czyli zmiękcza i
wygładza włosy. Środek zwilżający, usprawnia kontakt mytej powierzchni z substancją myjącą, przez co pomaga w dokładnym
usuwaniu zanieczyszczeń z powierzchni skóry i włosów.
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.
Oleinian glicerylu - Środek intensywnie uzupełniający lipidy. Oleinian glicerolu wnika w warstwę rogową naskórka i poprawia
elastyczność skóry. Stosowany w płynach do mycia ciała zmniejsza szorstkość skóry spowodowaną działaniem środków
powierzchniowo czynnych. Oleinian gliceryny można znaleźć w lipidach ludzkich włosów
Kwas Salicylowy - Widocznie oczyszcza pory i poprawia strukturę skóry. Ponadto ogranicza stan zapalny oraz przyspiesza
proces gojenia się skóry. Ma on również działanie keratolityczne, które przyczynia się do usuwania martwych komórek naskórka.
Ma działanie przeciwbakteryjne i redukuje nadmiar sebum.
Pirokton olaminy - to składnik aktywny, który jest często stosowany w leczeniu problemów skórnych. Ma silne działanie
antybakteryjne, przeciwzapalne i przeciwgrzybicze. Stosuje się go w leczeniu łojotokowego zapalenia skóry czy łuszczenia się
skóry. Składnik ten zmniejsza zaczerwienienia, łuszczenie, uczucie pieczenia i świąd skóry. Dodatkowo ma silne działanie
przeciwłupieżowe i zapobiegające jego nawrotowi.
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 Sabal:

Sposób użycia:

Nałożyć na mokre włosy, spłukać. Nałożyć ponownie pozostawiając na włosach na kilka minut. Obficie spłukać. Stosować trzy razy
w tygodniu przez 4 tygodnie.

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 Szampon Ducray Sabal:

Skład:

WATER (AQUA), SODIUM LAURETH SULFATE, LAURYL BETAINE, CITRIC ACID, FRAGRANCE (PARFUM), GREEN 3 (CI 42053),
HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, MAGNESIUM LAURETH SULFATE, MAGNESIUM LAURETH-8
SULFATE, MAGNESIUM OLETH SULFATE, OLETH-10, PEG-18 GLYCERYL OLEATE/COCOATE, PIROCTONE OLAMINE,
POLYQUATERNIUM-22, SALICYLIC ACID, SERENOA SERRULATA FRUIT EXTRACT, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM
LAURETH-8 SULFATE, SODIUM OLETH SULFATE, TOCOPHEROL.
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