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PHARMACERIS H-PURIN ŁUPIEŻ TŁUSTY specjalistyczny
szampon przeciwłupieżowy do skóry łojotokowej 250
 

Cena: 28,19 PLN

Opis słownikowy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

PHARMACERIS H-PURIN ŁUPIEŻ MOKRY specjalistyczny szampon przeciwłupieżowy do skóry łojotokowej 250 ml

 

 

 

Wskazania

Pielęgnacja skóry głowy u osób cierpiących na tzw. łupież mokry, łojotokowe zapalenie skóry, łuszczycę, świąd skóry. Może być
stosowany w formie kuracji lub w profilaktyce przeciwłupieżowej.  

 

Działanie

Specjalistyczna receptura oparta na połączeniu oleju tymiankowego i ekstraktu z wierzbiny, posiada silne właściwości
przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne, regulując jednocześnie proces złuszczania się martwych komórek łojotokowej skóry głowy
(wg 66% badanych*). Unikalne połączenie wyciągu z drzewa herbacianego i oleju Manuka działa przeciwzapalnie i wspomaga kurację
przeciwłupieżową (wg 72% badanych*). Po zastosowaniu szamponu skóra głowy odzyskuje naturalną równowagę a włosy pozostają
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miękkie i łatwe do rozczesania.

Zmniejsza łojotok skóry głowy, działa przeciwzapalnie i przeciwłupieżowo. Eliminuje swędzenie i zaczerwienienie skóry. Szampon
przeciwdziała przetłuszczaniu się włosów - włosy pozostają lśniące i puszyste

 

Sposób użycia

Nanieść szampon na mokre włosy. Masować aż do powstania piany. Pozostawić na ok. 1-2 minuty. Dokładnie spłukać wodą. W razie
potrzeby czynność powtórzyć. W zależności od stopnia dolegliwości skóry głowy stosować codziennie (kuracja intensywna) lub 1-2 razy
w tygodniu (kuracja pielęgnacyjna).W przypadku kontaktu z oczami, należy przemyć je wodą.  

 

Skład

Drzewo herbaciane - o silnych właściwościach przeciwbakteryjnych i łagodzących podrażnienia skóry głowy. Nie powoduje uczuleń, nie
drażni skóry głowy,Olej Manuka - o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwpotowym wspomaga kurację przeciwłupieżową. Posiada
właściwości probiotyczne, ukierunkowany jest na utrzymanie równowagi mikroflory bakteryjnej skóry,Olej tymiankowy - posiada
właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, dezynfekcyjne, regulujące proces złuszczania się martwych komórek łojotokowej
skóry głowy,Ekstrakt z wierzbiny - o działaniu przeciwbakteryjnym oraz chłodzącym. Wpływa na złuszcza naskórka oraz redukowanie
podrażnień skóry głowy.  
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