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ALLERCO szampon nawilżający 200 ml
 

Cena: 27,50 PLN

Opis słownikowy

Producent PHARMENA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

ALLERCO szampon nawilżający 200 ml 

Skóra skłonna do podrażnień i alergii

Szampon nawilżający allerco®  przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji włosów oraz  suchej, wrażliwej, skłonnej do podrażnień i
alergii skóry głowy. Delikatnie myje włosy, zapobiegając wysuszeniu i nie naruszając naturalnej bariery hydrolipidowej naskórka. Chroni
skórę przed podrażnieniami i zapewnia jej odpowiednie pH. Szampon  ma właściwości nawilżające i odżywcze. Przywraca skórze
naturalną równowagę. Pielęgnuje włosy zapewniając im połysk oraz nadając im miękkość i puszystość.  Nie obciąża włosów i nie
wysusza skóry. Nie szczypie w oczy. Jest produktem o niskim potencjale alergizującym, nie zawiera substancji zapachowych i
barwników.

 

Wskazania 

Codzienna pielęgnacja włosów oraz suchej, wrażliwej, skłonnej do podrażnień i alergii skóry głowy.

Produkt odpowiedni do stosowania u dzieci i niemowląt.

 

Działanie 
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Szampon nawilżający allerco® stanowi unikalne połączenie metabolitu witaminy PP ze  starannie dobranymi, bardzo łagodnymi
substancjami myjącymi i składnikami pielęgnacyjno-ochronnymi. Metabolit witaminy PP chroni przed powstawaniem podrażnień.
Wyciąg z lnu działa odżywczo na włosy, intensywnie nawilża i  chroni skórę przed nadmierną utratą wody z jej głębszych warstw. Ma
właściwości kojące i łagodzące. Zastosowany wyciąg z czarnego owsa zapewnia głębokie i długotrwałe nawilżenie. Odbudowuje
płaszcz hydrolipidowy skóry oraz wzmacnia strukturę włosów, wygładzając je i nadając im połysk. Lecytyna pochodzenia roślinnego
oraz wyciąg z palmy muru muru uzupełniają niedobory lipidów w skórze, redukując transepidermalną utratę wody oraz zapobiegając
łuszczeniu się naskórka. Działają naprawczo i regenerująco na włosy.  

Baza myjąca szamponu oparta jest na delikatnych i naturalnych środkach powierzchniowo czynnych (sarkozynianach, pochodnych
betainy oraz wyciągu z jabłek), które nie naruszają naturalnej bariery hydrolipidowej naskórka, zapewniają skórze odpowiednie pH, nie
powodują podrażnień i nie wysuszają skóry.  

 

Sposób użycia 

Szampon należy nanieść na mokre włosy i starannie masować do uzyskania piany. Następnie dokładnie spłukać wodą. Szampon może
być używany w sposób ciągły.
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