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PHARMACERIS P ICHTILIX FORTE płyn keratolityczny do
owłosionej skóry głowy i ciała, 125ml
 

Cena: 50,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 ml (butelka)

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

PHARMACERIS P, Ichtilix Forte, płyn keratolityczny do owłosionej skóry głowy i ciała, 125ml

Innowacyjny preparat do specjalistycznej kuracji niwelującej uporczywy łupież i zmiany łuszczycowe oraz regulującej proces
keratynizacji naskórka. Skoncentrowana formuła preparatu, wzmocniona kompleksem – Immuno activator wit. D, aktywuje gen
receptora witaminy D – VDR i uruchamia zależną od witaminy D kaskadę sygnałową w skórze, pobudzając geny kontrolujące podział
komórek i wpływając na prawidłową regulację rogowacenia oraz złuszczania naskórka. Znacząco wygładza strukturę skóry, zmiękczając
ją oraz przywracając jej fizjologiczne funkcje barierowe. Wyciąg z kory z wierzby wraz z kwasem salicylowym delikatnie złuszczają
zrogowaciały naskórek, zmniejszając widoczność łupieżu i łuski w obrębie zmian, wydłużają okres remisji i zapobiegają nawrotom
dysfunkcji. Kompleks antybakteryjny DDL hamuje namnażanie się bakterii oraz zapobiega ponownemu tworzeniu się łuski i łupieżu.
Wysokie stężenie mocznika zapewnia silny efekt keratolityczny, nawilża i regeneruje skórę, przywracając jej komfort i zdrowy wygląd.
Formuła łagodzi podrażnienia, neutralizuje świąd i pieczenie naskórka. Preparat o wysokim współczynniku tolerancji, posiada pH
neutralne dla skóry. Nie przetłuszcza, nie skleja i nie obciąża włosów.

Wskazania: preparat do codziennej kuracji dla osób ze zmianami łuszczycowymi na owłosionej skórze głowy i ciała oraz osób z
chronicznym i uciążliwym łupieżem. Polecany do stosowania w celu zmniejszenia występowania łuski i łupieżu oraz unormowania
procesu złuszczania naskórka. Specjalistyczna kuracja ukierunkowana na wydłużenie okresu remisji. Zalecana również profilaktycznie.

Sposób użycia: w okresie zaostrzeń (chroniczna suchość, atopia, nasilone zmiany łuszczycowe) aplikować codziennie rano i wieczorem
na obszary dotknięte problemem, w szczególności: owłosioną skórę ciała oraz wilgotną lub suchą skórę głowy, dzieląc włosy
grzebieniem na przedziałki. Każdy przedziałek spryskać trzykrotnie, naciskając na atomizer. Następnie delikatnie wmasować w
powierzchnię głowy. Nie spłukiwać. Profilaktycznie stosować preparat kilka razy w tygodniu na noc. W celu zwiększenia efektywności
kuracji, włączyć do codziennej pielęgnacji żel myjący PURI-ICHTILIUM oraz krem do ciała BODY-ICHTILIUM z serii Pharmaceris P.

Główne składniki: immuno activator witaminy D, kwas salicylowy, mocznik, kompleks antybakteryjny DDL , wyciąg z kory wierzb.
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