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DX2 szampon dla mężczyzn 

150 ml 

przeciwłupieżowy  

+ 

przeciw wypadaniu włosów 

 podwójne działanie 

 likwiduje oznaki łupieżu 

 chroni przed nadmiernym wypadaniem włosów 

 do codziennego stosowania 
 

DX2 przeciwłupieżowy + przeciw wypadaniu włosów 

Szampon DX2 

 łączy działanie przeciwłupieżowe ze wzmacnianiem włosów skłonnych do wypadania 

 myje włosy i dokładnie oczyszcza skórę głowy 
 

Łupież osłabia włosy i negatywnie wpływa na ich kondycję. Może mu też towarzyszyć 

wypadanie włosów. Dlatego biały szampon DX2 to wygodne połączenie działania 

przeciwłupieżowego z jednoczesnym wzmacnianiem włosów skłonnych do wypadania.  

Klimbazol oraz pirokton olaminy przywracają równowagę skóry głowy, likwidując widoczne 

oznaki łupieżu. Szampon myje włosy i dokładnie oczyszcza usuwając złuszczony naskórek. 

Nawilża i łagodzi podrażnienia, zmniejsza uczucie swędzenia i dyskomfortu wywołanego 

przez łupież. 

Ekstrakt z drożdży piwnych chroni przed uszkodzeniami i zapobiega wypadaniu włosów. 

Dzięki zawartości witamin i minerałów stymuluje wzrost włosów, wzmacnia je i zwiększa 

objętość.  

Aloe Barbadensis Leaf Juice pobudza odrastanie włosów przez stymulację mikrokrążenia i 

dotlenienie komórek skóry głowy. Dodatkowo doskonale nawilża i regeneruje. 

Składniki szamponu regulują wydzielanie sebum, ograniczając przetłuszczanie się włosów. 

Poza tym ułatwiają rozczesywanie włosów i zapobiegają elektryzowaniu. Zawarty w składzie 

pantenol redukuje podrażnienia i regeneruje przesuszony naskórek.  

Szampon DX2 rozwiązuje obydwa problemy: likwiduje widoczne oznaki łupieżu i chroni przed 

wypadaniem włosów.  
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Szampon polecany 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 dzieci. 
 

DX2  

anti-dandruff  

+ 

anti-hair loss 

 

DX2 shampoo 

 combines anti-dandruff activity with strengthening hair prone to falling out 

 washes hair and cleanses the scalp thoroughly 
 

Dandruff weakens hair and negatively affects its condition. This may be accompanied by hair 

loss. That is why the white DX2 shampoo is a convenient combination of an anti-dandruff 

effect with the strengthening of hair prone to falling out.  

Climbazole and piroctone olamine restore the scalp balance and eliminate the visible 

symptoms of dandruff. The shampoo washes the hair and cleanses it thoroughly by 

removing exfoliated scalp epidermis. It moisturises and soothes irritation, and decreases 

itching and discomfort caused by dandruff. 

Beer yeast extract protects from damage and prevents hair loss. The vitamins and minerals 

it contains stimulate hair growth, strengthen hair and boost its volume.  

Aloe Barbadensis Leaf Juice stimulates hair re-growth by stimulating microcirculation in 

scalp cells and increasing their oxidation. In addition, it provides excellent moisturisation and 

regeneration. 
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The ingredients of the shampoo regulate sebum secretion and reduce greasy hair. 

Additionally they provide for perfect combing and decrease static electricity . Panthenol, 

one of the ingredients, reduces irritation and regenerates dry skin.  

DX2 shampoo solves two problems: it eliminates the visible symptoms of dandruff and 

protects against hair loss.  

Shampoo recommended for everyday use. 

Caution 

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 

Store in original container at temperatures below 25°C. Do not cool. Do not freeze. Store out 

of reach of small children. 

 
 

Sposób użycia / How to use 

• niewielką ilość szamponu wmasować w mokre włosy i skórę głowy /  

massage small portion into wet hair and scalp   

• dokładnie spłukać /  

rinse thoroughly  

 

W razie potrzeby czynność powtórzyć. Szampon do codziennego stosowania. / 

If necessary, repeat the routine. Shampoo for everyday use. 

 

 
Ingredients/ Składniki 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Acrylates Copolymer, 

Propylene Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Propylene Glycol/Alcohol Denat./ Faex 

Extract, Methylpropanediol/ Caprylyl Glycol/Phenylpropanol, PEG-4 Rapeseedamide, 

Polyquaternium-7, Panthenol, Piroctone Olamine, Sodium Lactate/Sodium PCA/ Glycine/ 

Fructose/ Urea/ Niacinamide/ Inositol/ Sodium Benzoate/ Lactic Acid, Glycerin/ Propylene 

Glycol/ Bacillus Ferment, Olive Oil PEG-8 Esters, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, Climbazole, Parfum, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Limonene, Linalool. 
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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:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


