Treść oznakowania opakowania zewnętrznego

05.10.2017 r.

DX2
szampon dla mężczyzn
shampoo for men
przeciw wypadaniu włosów
anti hair loss
150 ml
DX2 przeciw wypadaniu włosów
−

chroni przed nadmiernym wypadaniem włosów*

−

odbudowuje cebulki włosów

−

wzmacnia słabe włosy

−

przebadany dermatologicznie

Szampon DX2 przeciw wypadaniu włosów zawiera Pronalen Fibro-ActifTM, który wydłuża fazę wzrostu włosów, przyczyniając się do ograniczenia ich wypadania. Właściwości przedłużające żywotność włosów zostały potwierdzone badaniami in vitro.
Skład wzbogacono dodatkowo o Aloe Barbadensis Leaf Juice, który pobudza odrastanie włosów przez stymulację mikrokrążenia i dotlenienie komórek skóry głowy. Składniki szamponu stanowią naturalny filtr i chronią włosy przed szkodliwym promieniowaniem UV.
Najlepsze efekty przynosi regularne stosowanie szamponu DX2 przeciw wypadaniu włosów.

Ostrzeżenia
Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i uszkodzoną skórą. W przypadku dostania się preparatu do
oczu, natychmiast spłukać wodą. Nie stosować po upływie terminu trwałości.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
Ingredients / Składniki
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Coco-Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Benzoate/ Potassium Sorbate, Butylene Glycol/ Glycine Soja Germ Extract/ Triticum Vulgare Germ Extract, PEG-4
Rapeseedamide, Sodium Chloride, Parfum, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, PEG-120 Methyl Glucose Trioleate/
Propylene Glycol, Citric Acid, Limonene, Linalool.
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Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 8 °C i nie wyższej niż 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
*na podstawie badania aplikacyjnego, 76 % badanych potwierdziło, że szampon ogranicza wypadanie włosów
Na działanie produktu i związany z tym oczekiwany efekt mogą mieć wpływ takie czynniki jak: rodzaj i kondycja włosów, uwarunkowane genetycznie cechy osobnicze, tryb życia oraz warunki środowiska naturalnego.
Nr partii/Batch number:
Najlepiej zużyć przed końcem/Best use before the end of:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151
DX2 anti hair loss
−

prevents excessive hair loss*

−

restores hair roots

−

strengthens weak hair

−

dermatologically tested

DX2 anti hair loss shampoo contains Pronalen Fibro-ActifTM which extends hair grow phase to prevent hair loss.
Properties extending hair vitality had been proven in in vitro assay.
Composition is additionally enriched with Aloe Barbadensis Leaf Juice which activates hair grow by stimulating microcirculation and oxygen saturation of scalp cells.
Shampoo ingredients form a natural filter to protect hair from damaging UV radiation.
For best results we recommend regular use of DX2 anti hair loss shampoo.
Cautions
For external use only. Avoid contact with eyes and damaged skin. In case of contact with eyes, rinse immediately with
water. Do not use after the expiry date.
Contraindications
Hypersensitivity to any product ingredient.
Storage
Do not store at temperatures below 8°C and above 25°C. Keep out of reach of children.
*based on the application research, 76% of respondents confirmed that shampoo reduces hair loss
The expected effect of the product can be influenced by factors such as: hair type and condition, genetically determined individual
characteristics, lifestyle and environmental conditions.

