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PHARMACERIS T OCTOPIROX SCALP 100 ml łuszczenie,
zaczerwienienie
 

Cena: 42,70 pln

Opis słownikowy

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

Opis produktu
 

PHARMACERIS T, Octopirox Ds Scalp Tonicum, preparat zmniejszający łuszczenie i zaczerwienienie, 100 ml

Preparat zmniejszający złuszczenie i zaczerwienienie przeznaczony jest do stosowania w celu złagodzenia objawów łojotokowego
zapalenia skóry. Formuła Immuno-Prebiotic łagodzi skórę oraz pomaga utrzymać równowagę mikroflory naskórka, przyczyniając się
również do zwiększenia jej bariery ochronnej, a co za tym idzie- zmniejszenia jej nadwrażliwości. Octiporox wykazuje silne właściwości
przeciwbakteryjne, a w połączeniu z formułą preparatu przyczynia się do zapobiegania nawrotom ŁZS. Biotyna chroni przed wzmożoną
aktywnością gruczołów łojowych, a w zestawieniu z piroktonianem olaminy wpływa na zmniejszenie wydzielania sebum, które wpływa
na przetłuszczanie się skóry głowy i ciała.

Połączenie składników aktywnych preparatu, takich jak biotyna, łopian, cynk PCA oraz kwas cytrynowy wspiera oczyszczanie skóry i
zapobiega rogowaceniu mieszków włosowych. W rezultacie łuszczenie i zaczerwienienie skóry zostaje zredukowane, podobnie jak
wypadanie włosów w wyniku łojotokowego zapalenia skóry.

Zastosowanie
Codzienna dermopielęgnacja owłosionej skóry głowy i ciała dotkniętej zmianami związanymi z łojotokowym zapaleniem skóry.
Odpowiedni do stosowania po 12 roku życia.

Sposób użycia

Stosuj codziennie rano i/lub wieczorem na obszary skóry głowy i ciała dotknięte zmianami.
W przypadku owłosionej skóry głowy należy wydzielić przedziałki na całej jej powierzchni i nałożyć preparat na każdy z nich, a następnie
wmasować w skórę.
Preparat nie wymaga spłukiwania.
Składniki (INCI)
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Aqua (Water), Alcohol Denat., Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated Castor Oil (olej rycynowy), PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Citrus
Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract (ekstrakt ze słodkiej pomarańczy), Inulin (inulina), Citric Acid (kwas cytrynowy), Piroctone
Olamine, Glycerin, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Zinc PCA (cynk), Arctium Lappa Root Extract (ekstrakt z korzenia łopianu), Biotin
(biotyna), Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.
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