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CUTIS Ł - ŁUSZCZYCA bioaktywny szampon konopny CBD
200ml
 

Cena: 56,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent DERMAPROFIL SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaCUTIS Ł - ŁUSZCZYCA bioaktywny szampon konopny+CBD 200mlłuszczycałojotokowe zapalenie skóry (ŁZS)łuszczenie się
skórysuchość i zaczerwienieswędzenie, ból i pieczenieDla kobiet w ciąży i karmiących piersiąPreparat poddany został badaniom
toksykologicznym składników wyrobu kosmetycznego i otrzymał pozytywną opinię toksykologiczną. Zastosowane w produkcie surowce
mają odpowiedni profil toksykologiczny oraz dermatologiczny i mogą być wykorzystywane w produktach kosmetycznych
przeznaczonych do stosowania przez kobiety w ciąży i kobiety w trakcie karmienia piersią. W związku z tym Cutis Ł bioaktywny
szampon konopny + CBD kannabidiol jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.Dla VeganAż 90,0% składników
użytych w formulacji bioaktywnego szamponu konopnego Cutis Ł to składniki pochodzenia naturalnego. Preparat nie zawiera
składników pochodzenia zwierzęcego. Szampon, jak i zastosowane w nim surowce nie były testowane na zwierzętach. Cutis Ł
bioaktywny szampon konopny + CBD kannabidiol jest odpowiedni dla Vegan.DziałanieCUTIS Ł BIOAKTYWNY SZAMPON KONOPNY +
CBD kannabidiol to dermatologiczny preparat uzupełniający linię Cutis Ł, przeznaczony do mycia i aktywnej regeneracji skóry głowy i
całego ciała z objawami łojotokowego zapalenia skóry (ŁZS) i ŁUSZCZYCY.SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA
SKÓRZE Z ZAPALENIEM I ŁUSZCZYCĄ*93,5% - łagodzi swędzenie i podrażnienie skóry90,3% - poprawia komfort87,1% - redukuje
uczucie pieczenia80,6% - zmniejsza zaczerwienienie i wspomaga proces regeneracji skóry głowy i ciała77,4% - reguluje proces
złuszczania naskórka*Badanie w niezależnym laboratorium z udziałem wykwalifikowanej osoby prowadzącej oraz lekarza dermatologa
przy regularnym stosowaniu CUTIS Ł BIOAKTYWNEGO SZAMPONU KONOPNEGO + CBD, nie używając innych wyrobów o identycznym
lub analogicznym przeznaczeniu.Sposób użyciaNa wilgotną skórę głowy i/lub ciała nanieść ok. 4-5 pompek produktu, wmasować i
pozostawić na 5 min., następnie spłukać wodą. Zaleca się stosować 3 razy w tygodniu.SkładJego innowacyjna formuła została oparta
na połączeniu 4 bioaktywnych składników:Olej konopny zawiera ok. 80% NNKT, które są podstawowym budulcem błon komórkowych i
cementu międzykomórkowego. Posiada dodatkowo sterole i fosfolipidy, dzięki czemu jego skład jest zgodny z fizjologią skóry. Cechuje
go także unikalny profil kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3, w proporcji 3:1, które doskonale się wchłaniają i głęboko penetrują
warstwy skóry (nie przedostając się do krwi), co pozwala odbudować barierę lipidową skóry i działać przeciwzapalnie.CBD kannabidiol
zwany „złotym ekstraktem” to naturalna substancja aktywna występująca w konopiach włóknistych o silnych właściwościach
przeciwzapalnych, przeciwbólowych, przeciwalergicznych, antybakteryjnych i antyoksydacyjnych. CBD zawarty w produktach Cutis jest
oddzielnym składnikiem formuły, pozyskiwanym innowacyjną metodą – ekstrakcją dwutlenkiem węgla (CO₂) w stanie nadkrytycznym,
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która jako jedyna daje gwarancję absolutnej czystości i bezpieczeństwa.Apiscalp™ to innowacyjny, naturalny składnik otrzymywany z
nasion Apium graveolens zawierający aktywne molekuły zapewniające doskonałe właściwości regulujące proces złuszczania naskórka
oraz redukujące zaczerwienienie i uczucie swędzenia poprzez odbudowę integralności tkanki skórnej, kontrolę mikroflory bakteryjnej i
zmniejszenie uwalniania histaminy.Siarka to bioaktywny pierwiastek o wyjątkowo stabilnej budowie cząsteczki, która zapewnia 100%
stężenie i tym samym efektywne działanie keratolityczne, nadając miękkość, gładkość i elastyczność skóry. Siarka ma również
właściwości antyseptyczne i bakteriobójcze, dzięki którym aktywnie uczestniczy w procesie regeneracji naskórka.Ważneskuteczność i
bezpieczeństwo preparatu zostały potwierdzone w badaniach dermatologicznych i alergologicznych90% składników pochodzenia
naturalnegooptymalny poziom pH dla skóry - 5,5 pHniskopieniąca, naturalna kompozycja doskonale oczyszcza i zarazem kondycjonuje
skórę i włosyredukuje charakterystyczne ściągnięcie skóry pozostawiając uczucie komfortunie testowany na
zwierzętachwyprodukowany w Polscenie zawiera: parabenów, PEG, silikonów, barwników, alergenów zapachowych i substancji
psychoaktywnych
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