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Dandrene 
 
High Performance Antiroos Shampoo 
 
Anti-Roos Shampoo 
 
Dandrene remt de schimmels die roos veroorzaken. Het tempert de vervelende jeuk en de 
irritatie die samengaan met het schilferen van de hoofdhuid. 
 
Dandrene werkt veel effectiever dan de gangbare antiroosshampoos, omdat Dandrene 
meer antischimmelstoffen en botanische extracten bevat. Het bevat ook vitamines, 
aminozuren en mineralen om het haar en de hoofdhuid te verzorgen en ondersteunen. 
Dandrene is de high performance antiroosshampoo van de 21e eeuw! Uw beste optie om 
roos voorgoed af te schudden. 
 
Dandrene is de oplossing 
 
Voor iedereen die wordt geplaagd door jeuk en schilfers: Dandrene remt zowel schimmels 
als roosvorming. 
 
Vooruit: draag zwart. Zwart zomerjurkje, net zwart pak, zwart leren jack. Zonder 
schilfers. Zonder jeuk. Roos is verleden tijd. 
 
Resultaten van Dandrene 
 
Dandrene, de high performance antiroosshampoo, is een opluchting voor diegenen die zich 
schamen voor vettige roos op haar en kleding, die geïrriteerd worden door jeuk, geplaagd 
door vettigheid en die zich zorgen maken over geurtjes. Zij die lijden aan roos boeken de 
beste resultaten met Dandrene: een potente cocktail van de laatste wetenschap en 
tijdloze botanische extracten. 
 
Het symptoom Roos 
 
Roos is meer een symptoom dan een aandoening en beschrijft alle overtollige schilfering 
van dode huidcellen, voornamelijk van de hoofdhuid. Enig licht schilferverlies is normaal, 
maar sommigen lijden aan overtollige afscheiding van huidschilfers, wat soms gepaard gaat 
met vettigheid en irritatie. Roos kan worden veroorzaakt door een veelvoud aan 
aandoeningen. Roos is geen levensbedreigende aandoening, maar het belemmert sociale 
interactie en schaadt het zelfvertrouwen 
 
Malassezia  
 
Roos wordt toegeschreven aan een te droge huid, een te vette huid, te veel shampoo, te 
weinig shampoo, een streng dieet, een slecht dieet, stress of verkeerde 
haarstylingproducten. Echter: de wetenschap heeft de ware boosdoeners ontmaskerd als 
een soort van onderhuidse gisten uit een schimmelfamilie met de naam Malassezia. 
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Bestanddelen Dandrene 
 
Op enig moment kunnen er tien miljoen exemplaren op een mensenhoofd wonen. Als de 
hongerige Malassezia stuiten op een overschot aal talg, dan ontstaat er roos. 
Roos kan worden bestreden! Zelfs hardnekkige schilfervorming reageert goed op 
geavanceerde shampoos als Dandrene, dat meerdere bestanddelen samenbrengt om de 
schimmels af te remmen, de roos te verminderen en de verouderingscyclus van de cellen 
te vertragen: ketoconazol, gesulfaneerde schalieolie en natuurlijke extracten van de 
theeboom, wilg en granaatappel. 
 
Bestrijding op 3 manieren 
 
Dandrene bestrijdt roos op drie manieren: 
1. toepassing van next generation antischimmeltechnieken  remt de schimmelgroei 
2. het droogt de overtollige olie uit die de schimmel voedt 
3. het levert voedingsstoffen die haar en hoofdhuid repareren en versterken 
  
 
Gebruiksaanwijzing 
 
Gebruik voor het beste resultaat Dandrene twee tot drie keer per week.  

• Was uw haar en zorg ervoor dat uw haar minstens vijf minuten in contact blijft met 
de shampoo 

• Spoel zorgvuldig 
 
 
 
 
  


