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Pharmaceris H-KERATINEUM skoncentrowany szampon
wzmacniający do włosów osłabionych 250ml
 

Cena: 33,40 PLN

Opis słownikowy

Działanie odżywiające, przeciw wypadaniu włosów,
regenerujące, stymulujące porost nowych
włosów, ułatwiające rozczesywanie,
wzmacniające

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać szampon

Przeznaczenie mycie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna, osłabiona, tłusta, przetłuszczająca
się

Typ włosów normalne, przetłuszczające się, rozdwajające
się, słabe, wypadające

Opis produktu
 

WSKAZANIA:

Szampon do mycia oraz pielęgnacji włosów osłabionych, z tendencją do wypadania, normalnych i przetłuszczających się,
wymagających wzmocnienia i odżywienia.

DZIAŁANIE:

Skoncentrowana receptura szamponu skutecznie oczyszcza włosy i skórę głowy. Intensywnie regeneruje i wzmacnia włosy oraz
zmniejsza ich tendencję do wypadania.

Wyciąg z liści czerwonych winorośli bogaty w oligomery flawonowe, odżywia i stabilizuje włókna kolagenu, wzmacniając łodygę włosa.
W rezultacie zwiększa odporność włosów, zapobiegając ich osłabieniu oraz wspomaga ich naturalny wzrost.
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Połączenie ekstraktu z zielonej herbaty, imbiru i piroktonianu olaminy, o właściwościach przeciwbakteryjnych, przywraca równowagę
mikroflory naskórka, poprawiając komfort skóry.

Alantoina łagodzi podrażnienia, niweluje swędzenie skóry głowy i zapobiega powstawaniu jej nadwrażliwości.

Receptura, o wysokim współczynniku tolerancji, posiada pH neutralne dla skóry.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść szampon na mokre włosy. Masować aż do powstania piany. Pozostawić na 1-2 minuty. Dokładnie spłukać wodą. W przypadku
kontaktu z oczami, należy przemyć je wodą.

SKŁADNIKI:

Wyciąg z czerwonych liści winorośli – odżywia cebulki włosów.
Flawonoidy – grupa aktywnych związków roślinnych o wszechstronnej aktywności biologicznej, wykazująca zwiększone
pochłanianie promieniowania ultrafioletowego, chroniąc włosy przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.
Wspomagają odporność cebulek włosowych, przyspieszając ich naturalny wzrost.
Prowitamina B5 – o właściwościach kojących i łagodzących, stymuluje wzrost i odnowę komórek włosa. Wykazuje działanie
naprawcze i regenerujące struktury włosa. Chroni przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.
Camelia sinesis – o działaniu antybakteryjnym, zmniejsza nadmierną produkcję łoju oraz odżywia i wzmacnia włosy.
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