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OLIPROX Spray 150 ml
 

Cena: 52,33 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml

Postać -

Producent DERMAPROFIL SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis
Opis produktu:
Wskazania:
Piankę Oliprox stosuj w profilaktyce lub jeśli cierpisz na:
- łupież, niezależnie od rodzaju włosów,
- łojotokowe zapalenie skóry,
- łupież pstry,
- grzybicę.
Pianka Oliprox wspomaga także w:
- łagodzeniu świądu,
- regulacji wydzielania sebum.

Właściwości:
Pianka Oliprox działa:
- przeciwgrzybiczo,
- przeciwzapalnie,
- przeciwbakteryjnie,
- nawilżająco,
- pielęgnująco.
Pianka Oliprox ogranicza namnażanie grzybów z rodzaju Malassezia, przywracajac równowagę saprofitycznej flory skóry głowy.
Połączenie substancji z grupy olamin i nowej generacji azoli doskonale radzi sobie z każdym rodzajem łupieżu. Preparat bez spłukiwania
zapewnia maksymalnie długą ochronę włosów i skóry, a aktywne substancje działają aż do kolejnego mycia.
Oliprox® Pianka zawiera substancje odżywcze takie jak w Szamponie Oliprox®, a dodatkowo MG-60. MG-60 to mieszanina
polisacharydów otrzymanych ze skrobi. Wspomaga zachowanie właściwej jędrności skóry oraz poprawia stan włosów i ciała.
Połaczenie MG-60 i gliceryny w Piance Oliprox® ma szczególne znaczenie w zachowaniu właściwego nawilżenia skóry, co ma
szczególne znaczenie w przypadku skóry suchej.
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Skład:
AQUA (WATER), CAPRYL/CAPRAMIDOPROPYL BETAINE, MALTOOLIGOSYL GLUCOSIDE, HYDROGENATEDSTARCH HYDROLYSATE,
PHENOXYETHANOL, GLYCERIN, PEG-6 UNDECYLENATE, PANTHENOL, PARFUM (FRAGRANCE), SODIUM DEHYDROACETATE, URTICA
DIOCA (NETTLE) EXTRACT, BUTYLENE GLYCOL, CLIMBAZOLE,DISODIUM EDTA, ALLANTOIN, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
CHLORIDE, PIROCTONE OLAMINE, CITRICACID, GOSSYPIUM HERBACEUM (COTTON) SEED EXTRACT, BIOTIN.

Stosowanie:
Niewielka ilość Pianki Oliprox® wmasować partiami w wilgotną skórę głowy (nie należy jej wgniatać we włosy) bądź ciała. Nie spłukiwac!
Dwa pełne nacisnięcia pompki są wystarczające do aplikacji preparatu na całą skórę głowy.

Opakowanie:
150 ml
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