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DUCRAY KERTYOL P.S.O. Szamp. o działaniu k
 

Cena: 54,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka DUCRAY

Opakowanie 125 ml

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Ducray Kertyol P.S.O., szampon o działaniu keratolitycznym, 125 ml

Wskazania:
Szampon Ducray Kertyol P.S.O. zalecany jest osobom z łuszczycą oraz uporczywym łupieżem ze świądem. Dermokosmetyk skutecznie
łagodzi podrażnienia oraz redukuje łuszczenie.

Właściwości:
Szampon Ducray Kertyol P.S.O. o działaniu złuszczającym eliminuje łuszczenie, łagodzi zaczerwienienie. Zapewnia nadmierne
złuszczanie komórek na ciele i owłosionej skórze głowy związane jest ze zbyt szybką odnową komórek naskórka. Złuszczane komórki
gromadząc się na powierzchni skóry tworzą łuszczące się wykwity (plamy), którym w ciężkich przypadkach może towarzyszyć
zaczerwienienie i swędzenie. Złuszczone i matowe łuski, które wyglądają jak grube łuski łupieżu pojawiają się na powierzchni tych
wykwitów. Laboratoria Dermatologiczne Ducray opracowały szampon Kertyol P.S.O. w celu zapewnienia skutecznego działania na
wszystkie te objawy. Zawarta w produkcie mikronizowana siarka, składnik aktywny o właściwościach złuszczających, który redukuje
grubość wykwitów i pomaga w ich usuwaniu. Kwas salicylowy, składnik redukujący łuszczenie (złuszczanie) uzupełnia działanie siarki
poprzez unoszenie, „odrywanie” łupieżu od powierzchni skóry. Ichtiol szybko łagodzi zaczerwienianie i swędzenie. Kompletna formuła
szamponu Kertyol P.S.O. zwalcza wszystkie czynniki mające wpływ na złuszczanie skóry. Dzięki delikatnie myjącej bazie, szampon jest
bardzo dobrze tolerowany i przyjemny w użyciu. Szampon Kertyol P.S.O. może być stosowany samodzielnie lub jako uzupełnienie
specjalistycznego leczenia dermatologicznego.

Skład:
Aqua, Sodium Laureth Sulfate Sodium Cocamphoacetate, Salicylic Acid, Peg-18 Glyceryl Oleate/Cocoate Glycolic Acid, Sodium
Hydroxide, Sodium Shale Oil Sulfonate, Undecylenamidopropyl Betaine, Acetamide Mea, Coco-Glucoside Crotaminion, Fragrance,
Glyceryl Oleate, Hyexyl Cinnamal, Methylisothiazolinone, Sodium Chloride, Styrene / Acrylates Copolymer.

Stosowanie:
Szampon Kertyol P.S.O. może być stosowany samodzielnie lub jako uzupełnienie specjalistycznego leczenia dermatologicznego.
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 Nałożyć szampon na wilgotne włosy, delikatnie masując skórę głowy następnie spłukać. Czynność powtórzyć pozostawiając szampon
rzez 2-3 min, następnie obficie spłukać. Stosować 2 razy w tygodniu przez okres 6 tygodni. Jako uzupełnienie lub podtrzymanie kuracji
zaleca się stosować szampon dermatologiczny Elution do wrażliwej skóry głowy i włosów.
Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu z oczami obficie spłukać czystą wodą.

Opakowanie:
125 ml

Producent:
DUCRAY
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o.
Belwederska 20/22
00-762 Warszawa

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

