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ALLERCO, Szampon nawilżający skóra skłonna, 200ml
 

Cena: 32,34 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać Szampon

Producent PHARMENA

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Szampon nawilżający – przeznaczony do skóry suchej, wrażliwej, atopowej, skłonnej do podrażnień i alergii. Delikatnie i skutecznie
oczyszcza skórę głowy i włosy nie wywołując podrażnienia. Nadaje włosom połysk, miękkość oraz ułatwia rozczesywanie.

Składniki/Ingredients
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Glycerin, Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Sodium
Chloride, 1,2-Hexanediol, Peg-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, Linum Usitatissimum Seed Extract, Ppg-2 Hydroxyethyl Cocamide,
Lactic Acid, Sodium Astrocaryum Murumuruate, Methyl Niacinamide Chloride, Avena Strigosa Seed Extract, Lecithin, Hexylene Glycol,
Phenoxyethanol, Tetrasodium Edta, Potassium Sorbate, Disodium Edta, Citric Acid.

Właściwości
Szampon nawilżający Allerco®
•Dokładnie, a zarazem delikatnie oczyszcza włosy i wrażliwą skórę głowy.
•Nie narusza ochronnej bariery hydrolipidowej naskórka.
•Utrzymuje fizjologiczne pH (5,5).
•Ogranicza powstawanie podrażnień i ma niski potencjał alergizujący.
•Niweluje uczucie świądu.
•Intensywnie nawilża oraz odżywia włosy i skórę głowy, nie obciążając.
•Nadaje włosom połysk, miękkość i puszystość.
•Nie drażni oczu.
•Normalizuje złuszczanie się naskórka.
•Ułatwia rozczesywanie.

Składniki aktywne:
•Lecytyna – posiada właściwości nawilżające i odżywcze.
•Molekuła Regen7 – pozytywnie wpływa na stan i wygląd skóry oraz chroni ją przed powstawaniem podrażnień.
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•Wyciągi roślinne (z lnu, czarnego owsa, plamy murumuru) i lecytyna – wykazują właściwości nawilżające i odżywcze.

Przeznaczenie
Codzienna pielęgnacja włosów oraz suchej, wrażliwej, skłonnej do podrażnień i alergii skóry głowy. Odpowiednia także do stosowania u
dzieci i niemowląt.

Stosowanie
Szampon nawilżający Allerco® nanieść na mokre włosy i masować do uzyskania myjącej piany. Dokładnie spłukać wodą. Może być
używany w sposób ciągły, codziennie.
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