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Treść oznakowania opakowania zewnętrznego  
 
 

DX2 
przeciw siwieniu ciemnych włosów 

szampon dla mężczyzn 
 

150 ml 
 

Szampon DX2 przeciw siwieniu ciemnych włosów 
- regularnie stosowany stopniowo przywraca włosom naturalny, ciemny kolor 
- chroni naturalną barwę włosów 
- myje i pielęgnuje włosy  
 
Szampon DX2 przeciw siwieniu ciemnych włosów zawiera wyciągi roślinne (z Krameria triandra, Sarothamnus scoparius 
i Juglans regia) bogate w fitopigmenty, które przy regularnym stosowaniu powodują stopniowe przyciemnienie włosów. 
W przypadku włosów siwych, które pod wpływem promieniowania słonecznego zmieniły kolor na żółtawy zastosowanie 
szamponu skutkuje uzyskaniem odcienia brązowawo-szarego. Wymienione wyciągi roślinne dodatkowo chronią włosy 
przed niekorzystnym wpływem promieniowania słonecznego. 
 
Szampon zawiera też składnik aktywny pozyskiwany z algi Cystoseira compressa, który przyczynia się do regeneracji 
naturalnych właściwości włosów. Dzięki przywróceniu integralności włókien włosów poprawia ich nawilżenie, połysk i 
wygląd. 
 
Uzupełnieniem składu jest wyciąg z drożdży piwnych, które są bogatym źródłem protein, witamin z grupy B oraz 
minerałów. Proteiny pomagają chronić włosy przed uszkodzeniami zewnętrznymi, przyczyniają się do ich odbudowy i 
poprawy elastyczności. Witamina B2 wzmacnia strukturę, witamina B7 stymuluje wzrost włosa, a witamina B9 wpływa na 
melaninę, przyczyniając się do ochrony naturalnej barwy włosów. Kwas para-aminobenzoesowy chroni włosy przed 
odbarwieniem, a magnez nadaje objętość.  
 
Regularne stosowanie szamponu DX2 przeciw siwieniu ciemnych włosów przywraca włosom ich naturalny, ciemny 
kolor. 
 
stopniowo przywraca naturalny ciemny kolor  
produkt NIE jest farbą do włosów 
efekt po 5 użyciach*  
przebadany dermatologicznie 
 
Sposób użycia: 
Niewielką ilość szamponu wmasować w mokre włosy i skórę głowy. Dokładnie spłukać. W razie potrzeby czynność 
powtórzyć. Szampon do codziennego stosowania. 
 
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. 
 
Przechowywanie: 
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w 
miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 
 
DX2 shampoo against greying of dark hair  
- used regularly gradually restores hair natural, dark colour 
- protects natural hair colour  
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- cleans and ensures proper hair care  
 
DX2 shampoo against greying of dark hair contains plant extracts (from Krameria triandra, Sarothamnus scoparius and 
Juglans regia) rich in phytopigments, which when used regularly gradually darken hair. In case of grey hair which 
became yellow due to prolonged sun exposure, using the shampoo will result in a brown-grey shade. Plant extracts 
additionally protect hair from adverse effect of sun radiation. 
 
Shampoo also contains active ingredient acquired from Cystoseira compressa algae which contributes to regeneration of 
natural hair features. Thanks to restoration of hair fibre integrity it improves hydration, shine and looks. 
 
Composition is supplemented with brewing yeast extract – a rich source of proteins, vitamin B complex and minerals. 
Proteins help to protect hair from external damage, contribute to restoration and improvement of hair flexibility. Vitamin 
B2 strengthens the structure, vitamin B7 stimulates hair growth and vitamin B9 affects melanin and contributes to 
protection of natural hair colour. P-aminobenzoic acid protects hair from depigmentation while magnesium improves hair 
volume.  
 
Regular use of DX2 shampoo against greying of dark hair restores natural, dark hair colour. 
 
How to use: 
Massage small portion into wet hair and scalp. Rinse thoroughly. If necessary, repeat the routine. Shampoo for everyday 
use.  
  
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 for any product ingredient.   
 
Storage: 
Store in original container at temperatures below 25°C. Do not cool. Do not freeze. Store out of reach of small children. 
 
Składniki / Ingredients:  
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Butylene Glycol/ Krameria Tiandra Root 
Extract / Sarothamnus Scoparius Extract / Juglans Regia Leaf Extract, Glycerin, PEG-4 Rapeseedamide, Silicone 
Quaternium-16 / Undeceth-11 / Butyloctanol / Undeceth-5, PEG-120 Methyl Glucose Trioleate / Propylene Glycol, 
Glycerin / Zea Mays Starch / Cystoseira Compressa Extract, Propylene Glycol / Alcohol Denat. / Faex Extract, Sodium 
Chloride, Capryl / Capramidopropyl Betaine, Parfum, Benzyl Alcohol / Methylchloroisothiazolinone / 
Methylisothiazolinone, Citric Acid, Limonene. 
 
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151  
 
Nr partii/Batch number:  
Najlepiej zużyć przed końcem/Best use before the end of:  
 
 
* na podstawie badania aplikacyjnego 

 


