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BIOXSINE Dermagen AQUA THERMAL szampon p/łupieżowy
dla skóry łojotokowej DS 200 ml
 

Cena: 9,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent BIOTA PHARMA MICHAŁ KOWALSKI

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaBioxsine Dermagen Aqua Thermal to hipoalergiczny szampon na bazie wody termalnej o działaniu przeciwłupieżowym,
przeznaczony dla osób cierpiących na łojotokowe zapalenie skóry.DziałanieSzampon Bioxsine Aqua Thermal to delikatny kosmetyk bez
SLS/SLES, mydła, parabenów, alkoholu, perfum i silikonu.Naturalne minerały zawarte w wodzie termalnej stanowiącej bazę preparatu,
uspakajają i koją skórę głowy. Szampon zawiera probiotyki, które chronią naturalną barierę skóry.Zawarty w szamponie pirytion cynku
hamuje podział komórek grzybowych, ma działanie bakteriostatyczne tzn. hamuje podział komórek bakteryjnych i jest stosowany w
leczeniu łojotokowego zapalenia skóry .Octopirox - wykazuje działanie przeciwzapalnie, przywraca prawidłową mikroflorę w obrębie
zmian łupieżowych; hamuje rozwój grzyba odpowiedzialnego za objawy łupieżu – Pityrosporum ovale(Malassezia furfur) zapobiegając
częstym nawrotom choroby.Kwas salicylowy - posiada właściwości bakteriobójcze, antyseptyczne, przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne,
keratolityczne, które pomagają z powierzchniowymi przebarwieniami oraz zmniejszają łojotok. Usuwa zrogowaciałe komórki skóry
poprawiając ich strukturę i koloryt. Zapewnia lepsze uwodnienie skóry. Alfa-hydroksykwas ( AHA ) – o działaniu keratolitycznym
zwiększa plastyczność skóry i zmniejszają jej suchość. Kwas glikolowy - przyspiesza proces odnowy komórkowej, stymuluje syntezę
kolagenu w skórze, dobrze nawilża i wygładza skórę.Niacynamid - stymuluje produkcję składników lipidowych skóry głównie ceramidów
oraz prekursorów składników odpowiedzialnych za utrzymanie odpowiedniego nawodnienia skóry (keratyny, inwolukryny, filagryny),
dzięki czemu widocznie poprawia barierę lipidową naskórka, skóra staje się bardziej odporna na czynniki zewnętrzne i lepiej nawilżona.
Działa przeciwzapalnie, sprzyja gojeniu i regeneracji skóry.Sposób użyciaStosować 3 razy w tygodniu przez około 3 tygodnie. Nałożyć
na mokre włosy wykonując masaż głowy. Pozostawić na 3 minuty, Spłukać ciepłą wodą a w razie potrzeby zastosować
ponownie.SkładAqua/Water (Thermal Water), Magnesium LAureth Sulfate, Disodium LAureth Sulfosuccinate, Cocamidopropyl Betaine,
Glycerin, Decyl Glucoside, Acrylates Crosspolymer-4, Zinc Pyrithione, Piroctone Olamine, Parfum/Fragrance, Polysorbate 20, Diazolidinyl
Urea, Polyquaternium-10, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Panthenol, PEG/PPG-120/10-Trimethylolpropane Trioleate, Laureth-2,
Tetrasodium EDTA, Niacinamide, Mel, Sodium Chloride, Salicylic Acid, Alpha-Glukan Oligosaccharide, Polymnia Sonchifolia Root Juice,
Maltodextrin, Glycolic Acid, Lactobacillus.
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