
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

PHARMACERIS H-SEBOPURIN szampon normalizujący do
skóry łojotokowej 250 ml
 

Cena: 31,20 PLN

Opis słownikowy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

PHARMACERIS H-SEBOPURIN szampon normalizujący do skóry łojotokowej 250 ml

 

 

 

Wskazania

Codzienna pielęgnacja łojotokowej skóry głowy i włosów przetłuszczających się.  

 

Działanie

Opracowana przez Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris skoncentrowana formuła szamponu z kompleksem z ekstraktu z łopianu
skutecznie myje i reguluje nadmierne przetłuszczanie się skóry średnio o 35%*. Trwała forma witaminy B3 zmniejsza nadmierną
produkcję sebum. Octopirox® przywraca równowagę mikroflory naskórka. Gliceryna głęboko nawilża struktury włosów, zaś
wysokowartościowe proteiny pszeniczne znacząco poprawiają ich elastyczność oraz gładkość. Szampon posiada pH neutralne dla
skóry. Szampon reguluje nadmierne przetłuszczanie się skóry głowy, dzięki czemu włosy dłużej pozostają czyste i lekkie. 80%*
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użytkowniczek myjących włosy codziennie, potwierdziło, iż po zastosowaniu szamponu, włosy były puszyste i miękkie o 1-2 dni dłużej
niż wcześniej.  

 

Sposób użycia

Nanieść szampon na mokre włosy. Masować aż do powstania piany. Pozostawić na ok. 1-2 minut. Dokładnie spłukać wodą. W razie
potrzeby czynność powtórzyć. W przypadku dostania się produktu do oczu, natychmiast przepłukać je wodą.  

 

Skład

Wyciąg z łopianu - skutecznie reguluje florę bakteryjną oraz nadmierne przetłuszczanie się włosów. Posiada właściwości
przeciwbakteryjne,Wyciąg z biotyny - utrzymuje prawidłowy stan skóry, hamuje łojotokowe zapalenie skóry oraz redukuje nadmierną
produkcję łojotoku. Wzmacnia cebulki włosów, a włosy odzyskują siłę i blask. Znacznie poprawia kondycję włosów ich gęstość i
elastyczność,Witamina B3 - zmniejsza nadmierną produkcję sebum. Przyspiesza proces regeneracji skóry i włosów uszkodzonej
działaniem promieni UV, Piroktonian olaminy - przywraca równowagę mikroflory naskórka, niwelując łuszczenie się skóry zarówno
nieowłosionej jak i owłosionej (łupież), zapobiegając nawrotom dolegliwości.  

 

  

 

Galeria
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