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PHARMACERIS H-SENSITONIN szampon micelarny kojąco-
nawilżający do skóry wrażliwej 250 ml
 

Cena: 31,20 PLN

Opis słownikowy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

PHARMACERIS H-SENSITONIN szampon kojący do skóry wrażliwej 250 ml

 

Wskazania

Codzienna pielęgnacja wrażliwej skóry głowy skłonnej do podrażnień oraz włosów cienkich i delikatnych.  

 

Działanie

Bogata formuła szamponu opracowana przez Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris przywraca równowagę w funkcjonowaniu
skóry i łagodnie myje włosy uzyskując puszystość i połysk potwierdzony przez 80%* użytkowniczek. Ekstrakt z mięty zawierający
flawonoidy, w połączeniu z cennym olejem rzepakowym, intensywnie koi podrażnienia, zaś łagodzący wyciąg z lnu i witamina E
skutecznie regeneruje skórę i zapobiega jej dalszym uszkodzeniom. Polimery kationowe i emolienty ułatwiają rozczesywanie włosów i
zabezpieczają je przed rozdwajaniem. Szampon posiada pH neutralne dla skóry.

Szampon skutecznie łagodzi podrażnienia skóry, wzmacnia strukturę włosów na całej długości i dodaje im objętości. Po zastosowaniu
włosy odzyskują siłę i energię, mają naturalny połysk i łatwo się rozczesują.
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Sposób użycia

Nanieść szampon na mokre włosy. Wmasować w skórę głowy 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

Olej Canola - bogaty w naturalną witaminę E ma właściwości łagodzące. Zmniejsza objawy przesuszenia naskórka. Ekstrakt z mięty -
działa przeciwbakteryjnie, odświeżająco oraz oczyszczająco zwiększając elastyczność struktury włosa, Emolienty - intensywnie
natłuszczają i nawilżają włosy, pozostawiając je odżywione, elastyczne i miękkie w dotyku, łatwiejsze w rozczesywaniu, Polimery
kationowe - ułatwiają rozczesywanie włosów oraz zabezpieczają je przed rozdwajaniem, Wyciąg z lnu - tworzy na skórze oraz strukturze
włosa film, który zmniejsza kontakt z drażniącymi substancjami. Zapobiega dalszym uszkodzeniom włosów oraz sprzyja ich regeneracji,
Witamina E - chroni przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, nawilża i przyspiesza proces regeneracji i odbudowy struktury
włosa.  
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