Șampon antimătreață
Formulă unică și eficientă prin combinația
de Miconazol, Climbazol și Antiderm Complex
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� Combate eficient mătreață ;
� Calmează senzația de mâncărime;
� Reface echilibrul natural al scalpului, elimină exfolierea și
ajută la prevenirea reapariției mătreții, lăsând părul suplu,
strălucitor și ușor de pieptănat

Șamponul se folosește de două ori pe săptămână �mp de 4-6 săptamâni. În scop de
prevenire, șamponul se poate u�liza o dată pe săptămână.
Șamponul DoneFree® este bine tolerat, având la bază teste dermatologice.

Șampon an�mătreață
Formulă unică și eficientă prin combinația de Miconazol ,

Climbazol și An�derm Complex.
INGREDIENTS:

AQUA (WATER),TEA LAURYL SULPHATE,COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG4
RAPESEEDAMIDE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, SODIUM CHLORIDE, PEG-120 METHYL GLUCOSE
TRIOLEATE, PROPANEDIOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, POLYQUATERNIUM 22, CLIMBAZOLE,
MICONAZOLE NITRATE, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, COCO GLUCOSIDE, LAURETH-2, NIACINAMIDE,
SODIUM BENZOATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, COPAIFERA OFFICINALIS (BALSAM COPAIBA) RESIN, OLEA
EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, GLYCERYL ISOSTEARATE, PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, POTASSIUM
COCOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, PANTHENOL, GLYCYRRETHINIC ACID, ALLANTOIN, MELALEUCA
ALTERNAFOLIA (TEA TREE) LEAF OIL, MELIA AZADIRACHTA SEED OIL, CITRIC ACID, DISODIUM EDTA

DoneFree® șampon conține Miconazol,
Climbazol și An�derm complex, formulare
unică și specială, concepută împotriva mătreții
grase/uscate asociate cu mâncărime și
descuamarea scalpului.
Pentru un rezultat eficient se recomandă
respectarea modului de u�lizare al acestui
șampon ce conține ingrediente ac�ve an�mătreață, CLIMBAZOL și MICONAZOL. Aceste
ingrediente (an�mico�ce) atacă mătreață
distrugând ciuperca Malassezia furfur
(Pityrosporum ovale), Tricophyton sp., Epidermophyton sp., Corynecacterium minu�ssimum.
Al treilea ingredient, ANTIDERM complex, face șamponul sa aibă o combinație
unică și eficientă an�mătreață.

BENEFICII:
�Combate eficient mătreața;
�Calmează senzația de mâncărime;
�Reface echilibrul natural al scalpului, elimină exfolierea și ajută la prevenirea
reapariției mătreții, lăsând părul suplu, strălucitor și ușor de pieptănat;

MOD DE UTILIZARE:
Se umezește părul și scalpul cu apă. De preferat ar fi să vă curățați inițial părul cu un
șampon uzual iar șamponul DoneFree® să îl u�lizați la final sub formă de tratament
pentru scalpul afectat. Se aplică o can�tate mică de șampon pentru a realiza prin
masarea scalpului �mp de 1-2 minute o spumare abundentă, spuma menținându-se
3-5 minute pe scalp. Se clătește cu apă caldă.

Tratament inițial:

Aplicați de 2-3 ori pe săptămână �mp de 4 -6 săptămâni făcând o cură cu șamponul
DoneFree®. Aplicați şamponul masând uşor pielea capului, pentru s�mulare şi
tonifiere. Lăsați să acționeze 3-5 minute și clă�ți.

Tratament de întreținere:

Aplicați o dată pe săptămână cu același mod de u�lizare ca și în tratamentul inițial.

Descriere ingrediente ac�ve:

Miconazolul este un agent an�fungic care inhibă dezvoltarea fungilor la nivelul
scalpului.
Climbazolul oprește creșterea de Malessezia sp.și reface echilibrul microflorei
scalpului.
An�derm complex are efect calmant pentru pielea iritată și uscată . Are efect de
protecție împotriva agenților externi cu rol iritant. Reduce senzația de mâncărime
asociată cu pielea sensibilă. Conține sesquiterpene, diterpene și acizi terpenici care
au un efect an�inflamator și de refacere a zonelor iritate.
Neem oil (Azadirachta seed oil) este un ulei tradițional Ayurvedic u�lizat foarte mult
în produsele cosme�ce pentru rolul său regenerant pentru pielea uscată și sensibilă,
în cazul nostru un scalp iritat, deshidratat asociat cu mătreață.
Tea tree oil (Uleiul de arbore de ceai) , cunoscut pentru proprietățile an�bacteriene
și an�fungice, este un ulei esențial natural ce combate mătreața asociată cu
derma�ta seboreică.

Precauții:

SE FOLOSEȘTE NUMAI PENTRU UZ EXTERN
Ingredientele ac�ve din DoneFree® se absorb neglijabil și ca atare nu produc efecte
sistemice.
În caz de înghițire accidentală nu sunt necesare provocarea vărsăturilor și nici lavajul
gastric. Clă�ți bine În caz de contact cu ochii.
A nu se u�liza de către mamele care alăptează.
Produsul nu este potrivit persoanelor care prezintă alergii la unul din ingrediente.
A nu se u�liza la copii sub 3 ani.
A se ci� prospectul înainte de u�lizare.

Păstrare:

A se păstra protejat de căldură și lumină.
A se păstra la temperaturi între 10˚C-35˚C, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna și învederea copiilor.

PREZENTARE

Flacon cu 100 ml șampon

PRODUS ÎN GRECIA

