
ALOPEL® Sampon - împotriva căderii părului. 
 
Șampon împotriva căderii părului care poate fi utilizat și împreună cu tratamentul premium anti-calvitie ALOPEL® Spumă. 
ALOPEL® Sampon are la bazat ingrediente active naturale și se adresează ambelor sexe! Căderea părului afectează tot 
mai mulți oameni, atât bărbați cât și femei. 
ALOPEL® Sampon revitalizează părul și regenerează scalpul, reducând în același timp efectele negative ale stress-ului 
oxidativ generat la nivelul foliculului pilos. Ajută la frânarea căderii părului vechi și stimularea creșterii noului păr. 
 
Utilizare: Agitați flaconul înainte de fiecare utilizare! Udați părul cu apă din belșug și apoi aplicați o cantitate mică de 
ALOPEL® Sampon. Masați bine scalpul, astfel încât samponul să intre bine în contact cu el și lăsați-l să acționeze 2 
minute. Clătiți și repetați întreaga operațiune, având grijă ca și a 2a oară să existe contactul de doua minute dintre șampon 
și pielea capului. Ar fi bine să utilizați acest șampon de măcar 2 – 3 ori / săptămînă. 
ALOPEL® Sampon este un produs igienic complementar tratamentului anti-calviție ALOPEL® Spumă. Ar fi de preferat ca 
spălatul părului înaintea aplicării ALOPEL® Spumă să fie făcută cu acest șampon și nu cu un altul. Astfel, cea mai bună 
îngrijire ar fi reprezentată de spălarea cu acest sampon seara urmată de aplicarea spumei ALOPEL®. 
 
Precauții – este de uz topic. Evitați contactul cu ochii! Dacă aceasta se produce, spălați-i din abundență cu apă. Nu lăsați la 
îndemâna copiilor! În cazul înghițirii accidentale, căutați ajutor profesionist sau contactați imediat un centru de toxicologie. 
 
Compoziție (INCI) – Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Disodium PEG-5 
Laurylcitrate Sulfosuccinate, Butylene Glycol, Cocoamphoacetate, Glycerin, Polyquqternium-7, Panthenol, Dextran, 
Sophora Angustifolia Root Extract, Hydroxypropyl Ciclodextrin, Biotin, Acetyl Tetrapeptide-3, Trifolium Pratense Flower 
Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Chamomilla Recurita Flower Extract, Arnica Montana Flower Extract, Lamium 
Album Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, Pinus Sylvestris Bud Extract, Nasturtium Officinale Extract, Arctium Majus 
Root Extract, Hedera Helix Leaf Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Tropaeolum Majus Flower Extract, 
Diazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Methylparaben, Propylparaben, Methylchloroisothiazolinone and 
Methylsothiazolinone, Parfum (Linalool, Limonene, Hexil Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol), Citric Acid. 
 
Producator - Catalysis sl Madrid - Spania 
Reprezentanță în România / Importator / Distribuitor: A&A Naturomedica Bio-dietetic Group srl, Luptatorilor 56, Bucuresti. 
Comenzi la: 0721 328509 sau www.depozitbio.ro 
 
Net. 150ml    Lot.     Expira la data inscriptionata pe ambalaj! 
 

http://www.depozitbio.ro/

