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Dermedic Capilarte szampon przywracający równowagę
mikrobiomu skóry 300ml
 

Cena: 36,32 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, regulujące pracę
gruczołów łojowych,
regulujące/ograniczające wydzielanie
sebum, stymulujące porost nowych włosów,
wzmacniające

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

Biogened

Postać szampon

Przeznaczenie mycie

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Typ skóry łojotokowa, normalna, podrażniona,
swędząca, tłusta, przetłuszczająca się,
wrażliwa

Typ włosów przetłuszczające się, wypadające

Opis produktu
 

Szampon Dermedic Capilarte widocznie redukuje tempo przetłuszczania się włosów i wspiera rozwój prawidłowego mikrobiomu skóry
głowy. Ogranicza namnażanie patogennych miroorganizmów odpowiedzialnych za nadprodukcję łoju oraz powierzchniowe zmiany
chorobowe skalpu. Łagodzi reakcje zapalne skóry głowy i świąd oraz koi podrażnienia. Preparat wzmacnia mieszki włosowe i włókna
włosów. Stymuluje wzrost nowych włosów i zapobieganie ich nadmiernemu wypadaniu. Wyrób działa przeciwbakteryjnie i
przeciwgrzybiczo. Składniki aktywne zawarte w preparacie regulują i wyciszają pracę gruczołów łojowych, ograniczając łojotok.

Właściwości:

wyrób medyczny
neutralne dla skóry pH produktu 5.5
wspiera rozwój prawidłowego mikrobiomu skóry głowy i ogranicza namnażanie patogennych mikroorganizmów
normalizuje produkcję sebum i przywraca biorównowagę skóry głowy
ogranicza nadaktywność gruczołów łojowych
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zapewnia widoczną redukcję tempa przetłuszczania się włosów
wmacnia mieszki włosowe i włókna włosów, stymuluje ich wzrost i zapobiega ich nadmiernemu wypadaniu
łagodzi reakcje zapalne skóry głowy i świąd oraz koi podrażnienia

Składniki aktywne:

Niacynamid, Procapil, kompleks PilotantumTM (zgłoszenie patentowe), Sok z brzozy, substancje pomocnicze.

Jak stosować?

Stosować zewnętrznie. Nanieść niewielką ilość szamponu na dłonie, a następnie na wilgotne włosy. Delikatnie masować skórę głowy i
włosy przez 2 minuty. Dokładnie spłukać.

Dla jakiej skóry?

Stosować w celu poprawy stanu wrażliwej skóry głowy z problemem nadmiernego przetłuszczania, w tym w przypadku włosów
osłabionych i nadmiernie wypadających. Polecany w przypadku łojotokowej skóry głowy, a także łojotokowego zapalenia skóry głowy.
Do codziennego stosowania. Stosować przez min. 2 tyg.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

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

