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DERMEDIC CAPILARTE Szampon zwalczający łup
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka DERMEDIC

Opakowanie 300 ml

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Dermedic Capilarte, szampon zwalczający łupież i jego przyczyny, 300 ml

Opis
Dermedic Capilarte

Szampon zwalczający łupież i jego przyczyny.

Skład według INCI
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glycerin, Polyquaternium-7, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Piroctone
Olamine, Clotrimazole, Zinc Pirythione, Lactitol, Xylitol, Panthenol, lodopropynyl Butylcarbamate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride,
Citric Acid, Parfum, Sodium Chloride.

Właściwości
Składniki aktywne: Klotrimazol, Pirytionian cynku, Piroktonian olaminy, Gliceryna, Panthenol, Lactitol

Szampon łagodnie oczyszcza włosy i skórę głowy.

Dzięki zastosowaniu potrójnego układu substancji czynnych o udowodnionym naukowo działaniu przeciwgrzybiczym, takich jak
Klotrimazol, Pirytionian cynku, Piroktonian olaminy, szampon wykazuje silne wielokierunkowe działanie przeciwłojotokowe i
przeciwłupieżowe:
reguluje proces odnowy komórek skóry, co ogranicza nadmierne złuszczanie naskórka
normalizuje aktywność gruczołów łojowych

Dzięki lipofilnemu charakterowi pirytonianu cynku (postać krystaliczna nierozpuszczająca się w wodzie) szampon utrzymuje działanie
nawet po zmyciu i w przerwach między jego stosowaniem.
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 Produkt działa kojąco na skórę głowy:
łagodzi podrażnienia i uczucie świądu
nie narusza fizjologicznej równowagi mikrobiomu skóry głowy, pomaga w jego odbudowie

Szampon zapewnia nawilżenie i odżywienie włosów – dzięki Glicerynie i Panthenolowi preparat nadaje łodygom włosów połysk,
gładkość, ułatwia ich rozczesywanie i zapobiega rozdwajaniu końcówek.

Przeznaczenie
Rozwiązanie dla kobiet i mężczyzn zwalczające łupież i jego przyczyny. Jest produktem o działaniu przeciwłupieżowym i
przeciwgrzybicznym. Łagodzi objawy łupieżu o różnej etiologii, zarówno suchego, jak i tłustego, oraz zapobiega jego nawrotom.
Odpowiedni także w przebiegu łojotokowego zapalenia skóry, wyprysku i łuszczycy.

Stosowanie
Niewielką ilość szamponu nanieść na dobrze zwilżoną skórę głowy. Delikatnie masować do uzyskania piany. Pozostawić na 3 minuty, a
następnie dokładnie spłukać. W razie kontaktu z oczami przemyć je wodą. Stosować przez 4 tygodnie, 2-3 razy w tygodniu. W celach
profilaktycznych stosować 1-2 razy w tygodniu.

Uwagi
Produkt przebadany dermatologicznie, klinicznie i trychologicznie

Opakowanie:
300ml

Producent
BIOGENED POLSKA
Pojezierska 99
Łódź

 

Galeria
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