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Pharmaceris H-SEBOPURIN specjalistyczny szampon
normalizujący do skóry łojotokowej 250ml
 

Cena: 35,86 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, oczyszczające, pielęgnujące,
przeciwbakteryjne, regulujące pracę
gruczołów łojowych,
regulujące/ograniczające wydzielanie
sebum, wygładzające

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać szampon

Przeznaczenie mycie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry łojotokowa, tłusta, przetłuszczająca się

Typ włosów przetłuszczające się

Opis produktu
 

WSKAZANIA:

Szampon do mycia i pielęgnacji włosów z tendencją do przetłuszczania i łojotokowej skóry głowy, ze skłonnością do podrażnień i
nadwrażliwości skóry na substancje drażniące.

DZIAŁANIE:

Bio-łagodna formuła szamponu z kompleksem z ekstraktu z łopianu i biotyny skutecznie oczyszcza i pielęgnuje włosy, utrzymując
prawidłową równowagę biologiczną skóry, wyraźnie zmniejszając przetłuszczanie się włosów.

Kompleks wraz z witaminą B3 redukuje nadmierną aktywność gruczołów łojowych i hamuje łojotokowe zapalanie skóry głowy.

Piroktonian olaminy działa antybakteryjnie, przywracając równowagę mikroflory naskórka.
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Sole cynku potęgują kojące działanie szamponu, łagodząc podrażnienia i świąd skóry.

Wysokowartościowe proteiny pszeniczne działają ochronnie, znacząco wygładzając strukturę włosów i zwiększając ich elastyczność.

Regularne stosowanie szamponu wydłuża okres świeżości włosów do około 3 dni, minimalizując potrzebę ich częstego mycia. Posiada
pH neutralne dla skóry.

WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ
PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE

SPOSÓB UŻYCIA:

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

SKŁADNIKI:

Wyciąg z łopianu – skutecznie reguluje florę bakteryjną oraz nadmierne przetłuszczanie się włosów. Posiada właściwości
przeciwbakteryjne.
Wyciąg z biotyny – utrzymuje prawidłowy stan skóry, hamuje łojotokowe zapalenie skóry oraz redukuje nadmierną produkcję
łojotoku. Wzmacnia cebulki włosów, a włosy odzyskują siłę i blask. Znacznie poprawia kondycję włosów ich gęstość i
elastyczność.
Witamina B3 – zmniejsza nadmierną produkcję sebum. Przyspiesza proces regeneracji skóry i włosów uszkodzonej działaniem
promieni UV.
Piroktonian olaminy – przywraca równowagę mikroflory naskórka, niwelując łuszczenie się skóry zarówno nieowłosionej jak i
owłosionej (łupież), zapobiegając nawrotom dolegliwości.
Sole cynku – wykazują działanie kojące, łagodzą podrażnienia i świąd skóry głowy.
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