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PHARMACERIS P PURI-ICHTILIUM żel do mycia ciała i skóry
głowy regulujący proces złuszczania 250ml
 

Cena: 35,50 PLN

Opis słownikowy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

PHARMACERIS P PURI-ICHTILIUM żel do mycia ciała i skóry głowy regulujący proces złuszczania 250ml  

 

Wskazania

Specjalistyczny żel polecany do codziennego mycia ciała i skóry głowy ze zmianami łuszczycowymi oraz w okresie zaostrzeń AZS.

Wskazany w celu złuszczania nadmiernych pokładów łuski oraz zapobiegania nasileniu i nawrotom zmian łuszczycowych.

Rekomendowany także dla osób z nadmierną suchością skóry, uczuciem napięcia, swędzenia i łuszczenia naskórka.

 

 

Działanie

Żel zmniejsza objawy nadmiernej suchości, świądu i widoczności łuski w obrębie zmian łuszczycowych. Doskonale oczyszcza, nawilża i
wygładza skórę głowy i ciała oraz wspomaga proces regeneracji skóry.
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Formuła wzbogacona o nowatorski składnik Immuno activator wit. D, naśladujący działanie wit. D, przywraca zdolność komórek do
tworzenia prawidłowej ochrony barierowej skóry oraz regulacji procesu złuszczania martwych komórek naskórka.

W połączeniu z wyciągiem z kory wierzby normalizuje procesy proliferacji naskórka, przywracając skórze komfort i zdrowy wygląd.

Ichtiol, o właściwościach antyseptycznych, wraz z betainą niwelują podrażnienia oraz zmniejszają uczucie świądu i pieczenia skóry
głowy i ciała.

Piroktonian olaminy ogranicza łuszczenie się skóry zarówno nieowłosionej, jak i owłosionej (łupież), zapobiegając jednocześnie
nawrotom dolegliwości.

Żel wpływa na wydłużenie okresu remisji zmian łuszczycowych. Poprawia kondycję włosów, ułatwiając ich rozczesywanie oraz nie
powodując przetłuszczania.

Nie zawiera mydła.

 

Sposób użycia

Stosować codziennie rano i wieczorem, do mycia skóry głowy i ciała, zastępując tradycyjne mydła i szampony.

Na wilgotną skórę oraz włosy nanieść żel, następnie okrężnymi ruchami masować, aż do uzyskania piany.

Spłukać wodą.

W celu zwiększenia efektywności, zastosować kurację ze specjalistycznym preparatem ICHTILIX-FORTE oraz do ciała BODY-ICHTILIUM
z serii Pharmaceris P. 

 

Ważne

Bezpieczeństwo i wysoka tolerancja potwierdzona klinicznie i dermatologicznie.

HIPOALERGICZNY.  

BEZ PARABENÓW,  

BEZ BARWNIKÓW,  

BEZ SILIKONÓW,  

BEZ SLS,  

BEZ SLES,  

BEZ MYDŁA  

 

Skład

Immuno activator wit. D, naśladujący działanie wit. D, aktywującym gen receptora witaminy D – VDR, uruchamia zależną od witaminy D
kaskadę sygnałową w skórze, pobudzając geny kontrolujące podział komórek i wpływając na prawidłową regulację rogowacenia oraz
złuszczania naskórka. Stabilizuje proces keratynizacji skóry, wpływa na nawilżenie, natłuszczenie, zmiękczenie i ścieńczenie nadmiernie
zrogowaciałego naskórka, znacząco wygładzając strukturę skóry i zmniejszając widoczność zmian łuszczycowych oraz odbudowując
barierę naskórkową, przywracając jej fizjologiczne funkcje.  
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Piroktonian olaminy – ogranicza łuszczenie się skóry, zapobiegając jednocześnie nawrotom dolegliwości.  

Ichtiol – koi i łagodzi podrażnienia oraz zmniejsza świąd i pieczenie skóry.  

Betaina – redukuje podrażnienia oraz wykazuje właściwości nawilżające.  

Wyciąg z kory wierzby – normalizuje procesy proliferacji naskórka, przywracając skórze komfort i zdrowy wygląd oraz wpływa na
wydłużenie okresu remisji i zapobiegając nawrotom dysfunkcji.  

Kwas cytrynowy – normalizuje proces rogowacenia naskórka, rozjaśniając przebarwienia i rozświetlając skórę.  
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