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PIROLAM szampon przeciwłupieżowy 6 saszetek x 6 ml
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Producent MEDANA PHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

Pirolam - szampon z zawartością substancji o działaniu przeciwłupieżowym.

 

Działanie 

Pirolam szampon to specjalistyczny kosmetyk apteczny zawierający cyklopiroksolaminę – substancję o udokumentowanym działaniu
przeciwłupieżowym.

Cyklopiroksolamina jest nowoczesnym środkiem łączącym w sobie właściwości grzybobójcze i grzybostatyczne wykorzystywanym w
zwalczaniu łupieżu oraz łojotokowego zapalenia skóry.

Cyklopiroksolamina wywiera działanie grzybobójcze i grzybostatyczne, w stosunku do wielu gatunków grzybów chorobotwórczych.
Ponadto cyklopiroksolamina charakteryzuje się działaniem przeciwzapalnym, a także przeciwbakteryjnym ukierunkowanym na bakterie
Gram-dodatnie jak i Gram-ujemne. Dzięki temu nie tylko niszczy grzyby wywołujące łupież i hamuje ich wzrost, ale także łagodzi stan
zapalny skóry głowy, który często występuje w przebiegu łupieżu.

Pirolam szampon oprócz cyklopiroksolaminy zawiera również witaminy A i E. Witamina A odgrywa znaczącą rolę w metabolizmie
komórek skóry. Reguluje procesy keratynizacji (rogowacenia) naskórka, ogranicza jego złuszczanie i szorstkość, a przede wszystkim
uczestniczy w prawidłowym wzroście włosów. 

Dzięki tym dodatkowym substancjom włosy stają się nawilżone, odżywione, jedwabiste i pełne blasku.

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/pirolam-szampon-przeciwlupiezowy-6-saszetek-x-6-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Pirolam szampon, jak wynika z badań dermatologicznych, szybko i skutecznie likwiduje przyczyny i objawy łupieżu.  Posiada optymalne
własności myjące i pielęgnujące oraz starannie dobrane pH do potrzeb włosów i skóry głowy. Dodatkowo zawiera w swoim składzie
substancje odżywcze i pielęgnujące takie jak: proteiny pszenicy, kompleks witamin A+E, glicerynę, polyqaternium-7 oraz Lamesoft® PO
65, które poprawiają kondycję włosów i skóry głowy.

 

Sposób użycia 

Na podstawie Konsensusu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Pirolam szampon powinien być stosowany 2-3 razy w tygodniu
przez około 4 tygodnie.

Włosy i skórę głowy zwilżyć dokładnie wodą. Nanieść i delikatnie wmasować Pirolam szampon, aż do uzyskania piany. Pianę pozostawić
na około 3-5 minut, a następnie dokładnie spłukać. Czynność powtórzyć. W profilaktyce zaleca się stosować cyklopiroksolaminę w
szamponie 1 raz w tygodniu przez co najmniej 3 miesiące.

 

Skład 

Cyklopiroksolamina, Proteiny pszenicy, Kompleks witamin A i E, Gliceryna, Lamesoft PO 65, Polyqaternium-7
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