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Pharmaceris P Puri Ichtilium, żel do mycia ciała i skóry głowy,
250 ml
 

Cena: 42,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 250 ml

Postać żel

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

Rejestracja kosmetyk

Opis produktu
 

Opis produktu
Pharmaceris P Puri Ichtilium, żel do mycia ciała i skóry głowy, nie zawiera mydła. Żel zmniejsza objawy nadmiernej suchości, świądu i
widoczności łuski w obrębie zmian łuszczycowych. Doskonale oczyszcza, nawilża i wygładza skórę głowy i ciała oraz wspomaga proces
regeneracji skóry. Żel wpływa na wydłużenie okresu remisji zmian łuszczycowych. Poprawia kondycję włosów, ułatwiając ich
rozczesywanie oraz nie powodując przetłuszczania.

Formuła wzbogacona o nowatorski składnik Immuno activator wit. D, naśladujący działanie witaminy D, przywraca zdolność
komórek do tworzenia prawidłowej ochrony barierowej skóry oraz regulacji procesu złuszczania martwych komórek naskórka. W
połączeniu z wyciągiem z kory wierzby normalizuje procesy proliferacji naskórka, przywracając skórze komfort i zdrowy wygląd.
Ichtiol, o właściwościach antyseptycznych, wraz z betainą niwelują podrażnienia oraz zmniejszają uczucie świądu i pieczenia
skóry głowy i ciała.
Piroktonian olaminy ogranicza łuszczenie się skóry zarówno nieowłosionej, jak i owłosionej (łupież), zapobiegając jednocześnie
nawrotom dolegliwości.

Zastosowanie
Codzienne mycie mycia ciała i skóry głowy ze zmianami łuszczycowymi oraz w okresie zaostrzeń AZS. Wskazany w celu złuszczania
nadmiernych pokładów łuski oraz zapobiegania nasileniu i nawrotom zmian łuszczycowych. Rekomendowany także dla osób z
nadmierną suchością skóry, uczuciem napięcia, swędzenia i łuszczenia naskórka.

Składniki
Aqua (Water), Sodium Myreth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Betaine, Coco-Glucoside, Propylene Glycol, Piroctone Olamine,
Citric Acid, Dicaprylyl Ether, Polyquaternium-10, Lauryl Alcohol, PEG/PPG-120/10 Trimethylolpropane Trioleate, Laureth-2,
Ethylhexylglycerin, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Flower Extract, Cichorium Intybus (Chicory) Root Extract, Disodium EDTA,
Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract, Salix Alba (Willow) Bark Extract, Sodium Shale Oil Sulfonate, Phenoxyethanol,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance).
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Sposób użycia

Stosować codziennie rano i wieczorem, do mycia skóry głowy i ciała, zastępując tradycyjne mydła i szampony.
Na wilgotną skórę oraz włosy nanieść żel, następnie okrężnymi ruchami masować, aż do uzyskania piany. Spłukać wodą.
W celu zwiększenia efektywności, zastosować kurację ze specjalistycznym preparatem ICHTILIX-FORTE oraz do ciała BODY-
ICHTILIUM z serii Pharmaceris P.
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