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Healing, szampon przeciwłupieżowy, 200 ml
 

cena: 15,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 200 ml

Postać szampon

Producent UNIWER

Rejestracja kosmetyk, wyrób medyczny

Zastosowanie Włosy

Opis produktu
 

Jaki szampon na łupież jest najlepszy i dlaczego właśnie Catzy Healing?

Łupież to przypadłość skórna, która dotyka wielu ludzi. Białe okruchy, z którymi go utożsamiamy, to w istocie złuszczona warstwa
zrogowaciałego naskórka. Jej występowaniu towarzyszy mniej lub bardziej wzmożony łojotok. Objawia się to widocznym
przetłuszczeniem włosów. Szampon Healing zapewnia długotrwałe uczucie świeżości i lekkości na głowie oraz usuwa zarówno łupież
tłusty jak i łupież suchy.

Jak to działa?Healing zawiera substancję aktywną - pirytonian cynku, która działa antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie, hamując rozwój
patogenów. Reguluje działanie gruczołów łojowych i redukuje proces łuszczenia naskórka. Jego skuteczne działanie potwierdzają wyniki
badań klinicznych. Catzy Healing sprawdza się zarówno jako szampon przeciwłupieżowy oraz jako doskonały środek do pielęgnacji
włosów. Nadaje im połysk oraz odpowiednią miękkość i puszystość. Pozostawia również miły, migdałowy zapach. To najlepszy wybór
skuteczniejszy od  innych sposobów na łupież. Produkt kompleksowy i skuteczny.

Jak go stosować? Niewielką ilość szamponu należy nanieść na mokre włosy. Następnie delikatnie wmasować go w skórę głowy aż do
spienienia. Po kilku minutach pianę spłukać dokładnie wodą i powtórzyć całą czynność raz jeszcze. Żeby szampon przyniósł pożądane
efekty, należy używać go regularnie.

Wskazania

Przeznaczony do stosowania w przypadku łupieżu i łojotokowego zapalenia skóry.

Działanie

Przeciwłupieżowe, przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne.

Sposób użycia

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 
Niewielką ilość szamponu nanieść na zmoczone włosy, wmasować i spienić. Pozostawić na kilka minut, a następnie dokładnie spłukać
wodą. Czynność powtórzyć. Stosować codziennie, aż do uzyskania efektu kuracji.

Skład

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Zinc Pyrithione, Parfum, CI 42080, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Uwagi do stosowania

Wstrząsnąć przed użyciem.

Zawartość:

200 ml szamponu

Substancja czynna: zincum pyrithionum

Producent / Podmiot odpowiedzialny: CATZY OF POLAND

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Pozwolenie: IMP
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