LINHA VIDA
81014 – SHAMPOO ANTICASPA / 250ml

O Produto
Por estes motivos, se fez necessário o desenvolvimento de
um produto exclusivamente para combater a caspa, sem
deixar de tratar os fios. O Shampoo Anti Caspa Vida limpa
e auxilia na redução da caspa sem ressecar os cabelos,
eliminando a descamação e aliviando a coceira. Contém
polímeros que formam um filme protetor que auxilia a
retenção de umidade, deixando os cabelos mais revigorados e macios. Além disso, melhora a integridade estrutural
do cabelo, facilitando o penteado e maleabilidade dos
fios, deixando os cabelos com aspecto natural, macio e
brilhante.

Testes comprovam a eficácia do
Shampoo Anticaspa Vida
Em um teste rigoroso junto a voluntários que usaram o
produto, obtivemos grandes resultados que demonstram
sua eficácia e poder no combate às capas e oleosidade!
Após 28 dias de uso do produto, os seguintes resultados
foram obtidos:

Afinal, o que causa a caspa?
São vários os fatores responsáveis pela causa da caspa.
Entre eles encontram-se: a rápida e intensa renovação das
células do couro cabeludo – tornando visíveis as escamas
brancas que ficam presas aos fios; o excesso da oleosidade
que dificulta a respiração da área capilar, promovendo
a proliferação de fungos no couro cabeludo, causando
inflamação das raízes e trazendo como resultado a descamação que conhecemos como caspa; além de fatores
genéticos relacionados à predisposição hormonal.
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LINHA VIDA
Ativos
Oligozinco
Atua diretamente no controle efetivo da caspa e da
seborregulação. Possui ação antisseborrêica que
reduz a oleosidade excessiva e elimina o prurido.
Proteínas da Cevada
Composto a base de proteínas da cevada com eficiência
comprovada tanto para a pele (couro cabeludo) quanto
para o cabelo. Forma o filme protetor que auxilia no
controle da umidade, deixando os cabelos mais bonitos
e sedosos.
Piritionato de Zinco
Auxilia no controle da dermatite seborréica e da caspa.
Possui ação fungistática(impede a proliferação de fungos
no couro cabeludo). Alivia a coceira sintomática da caspa.
Complexo Refrescante
Promove a sensação deliciosa de frescor após a utilização
do produto.

Modo de Usar
Aplicar sobre os cabelos molhados, distribuindo
uniformemente e massageando até a formação de
espuma. Enxaguar completamente e repetir a operação.

Precauções:
Não utilizar em caso de sensibilidade aos componentes
descritos na fórmula. Suspender o uso em caso de
irritação. Evitar o contato tdireto com os olhos e a boca.
Manter fora do alcance das crianças.

