
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

PIROLAM szampon przeciwłupieżowy 150 ml
 

Cena: 34,97 PLN

Opis słownikowy

Producent MEDANA PHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

ciclopirox olamine + kompleks witamin

PIROLAM szampon przeciwłupieżowy

butelka, 150 ml
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Potrójne zwycięstwow walce z łupieżem

 

 

Zwalcza objawyi przyczyny łupieżu

 

Łagodzipodrażnienia1

 

Pielęgnujewłosy oraz skórę głowy

 

 

 

 

ML: PIR-S/O/126/07-216

 

Co to jest Pirolam?
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Pirolam® szampon jest wysokiej jakości produktem do pielęgnacji włosów, zawierającym składniki o udokumentowanym działaniu
przeciwłupieżowym oraz doskonale poprawiającym kondycję włosów i skóry głowy. Pirolam szampon, jak wynika z badań
dermatologicznych, szybko i skutecznie likwiduje przyczyny i objawy łupieżu. Wysoką skuteczność w zwalczaniu łupieżu zapewnia mu 
formuła zawierająca cyklopiroksolaminę i klimbazol w połączeniu z Hydrolite.

 

 

ZOBACZ EFEKTY STOSOWANIA

 

 

 

 

Jak stosować dla uzyskania najlepszych efektów?

 

 

Zwalczanie łupieżu:

stosować 2-3 razy w tygodniu przez około 4 tygodnie.

Zapobieganie nawrotom łupieżu:

stosować 1 raz w tygodniu przez 3 miesiące.

Produkt przebadany dermatologicznie, o potwierdzonej skuteczności działania2
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Sposób użyciaPirolam szampon

 

 

Włosy i skórę głowyzwilżyć wodą.

 

Nanieść i delikatnie wmasować preparat, aż do uzyskania piany.

 

Pianę pozostawić na około 3-5 minut, a następnie spłukać.

 

Czynnośćpowtórzyć.
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Działanie Pirolam szampon

Pirolam szampon posiada optymalne własności myjące i pielęgnujące oraz starannie dobrane pH do potrzeb włosów i skóry głowy.

 

 

Poznaj składnikiPirolam szampon:

 

 

glicerynauelastycznia i nawilża włosy oraz skórę głowy

proteiny pszenicyodżywiają włosy i nadają im połysk

polyquaternium 7w widoczny sposób poprawia kondycję włosów i ułatwia ich rozczesywanie

kompleks witamin A i Esprawia, że włosy stają się elastyczne i jedwabiste

Lamesoft® PO 65gwarantuje poprawę wilgotności skóry głowy, wygładza ją i uelastycznia, jednocześnie dostarczając skórze głowy
nawilżających lipidów, ułatwia jej regenerację.
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Pirolam szampon dostępny jestw różnych wielkościach opakowań

 

 

Wg badania TestMeToo.com szampon przeciwłupieżowy PIROLAM3:

 

 

90%

użytkowników potwierdza zwalczanie łupieżu

 

90%

użytkowników potwierdza łagodzenie podrażnień

 

87%

użytkowników potwierdza, że szampon pielęgnuje włosy
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W teście kosumenckim szamponu Pirolam wzięło udział aż 1025 osób.

 

 

OCENY PRODUKTU

 

Miałam duży problem z łupieżem, skóra głowy mnie swędziała no i włosy brzydko wyglądały i kupiłam pirolam - szampon wybawienie.
Już po pierwszym myciu czułam, że moja skóra głowy jest odświeżona i po wyschnięciu włosów nie czułam swędzenia. Jestem bardzo
zadowolona i polecam każdemu kto ma ten sam problem.

 Gabriela

Miałam spory problem z łupieżem, nic nie pomagało, aż w końcu kupiłam Pirolam. Już po pierwszym użyciu skóra głowy mniej
swędziała i już tak nie sypało się z włosów. Po 2 tygodniach problem zniknął. Szampon ma ładny zapach i bardzo dobrze się pieni,
wystarczy jedno naciśnięcie dozownika. Konsystencja jest w sam raz. Buteleczka jest poręczna, z dozownikiem. Polecam.

 Oldzia

 

1 90% uczestników badania Test Me Too 12/2017 potwierdza, że szampon Pirolam łagodzi swędzenie i stan zapalny skóry głowy.2
Skuteczność potwierdzona przez 90% badanych po 3 tygodniach stosowania.3 Badanie konsumenckie TestMeToo przeprowadzone dla
szamponu przeciwłupieżowego Pirolam w 12/2017. Badanie przeprowadzone na łącznej grupie 1025 osób.
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PRODUCENTZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA83-200 Starogard Gdańskiul. Pelplińska 19

 

 

 
 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

