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Pirolam szampon przeciwłupieżowy x6 saszetek
 

Cena: 18,94 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, odżywiające, przeciwłupieżowe,
ułatwiające rozczesywanie

Miejsce
stosowania

włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

Polpharma

Postać szampon

Typ produktu kosmetyk

Typ włosów z łupieżem

Opis produktu
 

Pirolam szampon to specjalistyczny kosmetyk apteczny zawierający cyklopiroksolaminę – substancję o udokumentowanym działaniu
przeciwłupieżowym.

Pirolam szampon, jak wynika z badań dermatologicznych, szybko i skutecznie likwiduje przyczyny i objawy łupieżu.

Posiada optymalne własności myjące i pielęgnujące oraz starannie dobrane pH do potrzeb włosów i skóry głowy. Dodatkowo zawiera w
swoim składzie substancje odżywcze i pielęgnujące takie jak: proteiny pszenicy, kompleks witamin A+E, glicerynę, polyqaternium-7 oraz
Lamesoft® PO 65, które poprawiają kondycję włosów i skóry głowy.

Jaki jest skład szamponu Pirolam?

Pirolam szampon zawiera substancję o udokumentowanym działaniu przeciwłupieżowym oraz składniki poprawiające kondycję włosów
i skóry głowy.

Skład szamponu Pirolam:

Cyklopiroksolamina

Substancja o udokumentowanym działaniu przeciwłupieżowym.

Proteiny pszenicy

Odżywiają włosy i nadają im połysk.
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Kompleks witamin A i E

Sprawia, że włosy stają się elastyczne i jedwabiste.

Gliceryna

Uelastycznia i nawilża włosy oraz skórę głowy.

Lamesoft PO 65

Poprawia wilgotność skóry głowy, wygładza ją i uelastycznia.
Jednocześnie dostarcza skórze głowy nawilżających lipidów, ułatwia jej regenerację.

Polyqaternium-7

W widoczny sposób poprawia kondycję włosów i ułatwia ich rozczesywanie.

Jak stosować Pirolam szampon?

Na podstawie Konsensusu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Pirolam szampon powinien być stosowany 2-3 razy w tygodniu
przez około 4 tygodnie.

Włosy i skórę głowy zwilżyć dokładnie wodą. Nanieść i delikatnie wmasować Pirolam szampon, aż do uzyskania piany. Pianę pozostawić
na około 3-5 minut, a następnie dokładnie spłukać. Czynność powtórzyć.

W profilaktyce zaleca się stosować cyklopiroksolaminę w szamponie 1 raz w tygodniu przez co najmniej 3 miesiące.
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