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Szampon skinicer SEDATIVE SHAMPOO 100 ml
 

cena: 74,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie 100 ml

Producent Ocean Pharma GmbH

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Skinicer SEDATIVE SHAMPOO jest dedykowany ochronie i pielęgnacji swędzącej lub podrażnionej skóry głowy (np. atopowe zapalenie
skóry).
Szampon do codziennego użytku. Przeznaczony dla każdego rodzaju skóry głowy i włosów. Idealny do naprzemiennego stosowania z
innymi szamponami specjalistycznymi (np. przeciw wypadaniu włosów).

Właściwości szamponu:
Pantenol w roztworze olejnym i wyciąg z rumianku wspierają proces regeneracji i przynoszą ukojenie podrażnionej skórze głowy. Betainy
dostarczają wysuszonej skórze dodatkowej porcji wilgoci. Naturalne tensydy (środki powierzchniowo czynne), pochodzące z
naturalnego olejku kokosowego, zapewniają łagodne i dokładne oczyszczenie skóry głowy i włosów. Pszeniczne proteiny nadają włosom
dodatkowego blasku i miękkości. Likwiduje napięcie skórne.

Stosowanie:
Stosować jak zwykły szampon. Nałożyć na wilgotną skórę głowy. Delikatnie masować aż do uzyskania piany, następnie spłukać.
Czynność powtórzyć. Pozostawić preparat na około 2-3 minuty, ponownie spłukać obfitą ilością wody.

Składniki:
woda, ekstrakt z mikroalgi, gliceryna, pochodna olejku kokosowego, poliglukozyd laurylowy, ekstrakt z kory wierzby, betaina, alkohol,
kombinacja kwasu glutaminowego i naturalnych kokosowych kwasów tłuszczowych, poliglukozyd kwasów oleju kokosowego,
monogliceryd kwasu oleinowego, pantenol, hydrolizat protein pszenicy, ekstrakt z kwiatu rumianku pospolitego, monogliceryd kwasu
kaprylowego, guar hydroksypropylowy, kwas mlekowy, kwas anyżowy, kwas lewulinowy, ekstrakt z liści rozmarynu, fitynian sodu, sól
sodowa kwasu lewulinowego, limonen

Ważne informacje:
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Chronić oczy.
Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

Podmiot odpowiedzialny:
W&P Cosmetics
ul. Bolesława Czerwińskiego 6
40-123 Katowice

Producent:
Ocean Pharma GmbH
Dieselstraße 6,
21465 Reinbek, Niemcy

Ocean Pharma GmbH to renomowana marka tworząca unikalne oraz stale rozwijane linie kosmetyków – skinicer® Reapair Care,
skinicer® Beauty i Spirularin®. Skuteczność kosmetyków, oparta jest na wieloletnich badaniach (prowadzonych wraz z Kliniką
Dermatologiczną w Hamburgu), zwieńczonych patentem pozyskania w naturalny sposób z mikroalgi gatunku Spirulina Platensis
aktywnego składnika o nazwie Spiralin®. To właśnie ekstrakt Spiralin® jest bazą naszych kosmetyków. Kosmetyki marki pielęgnują,
chronią, regenerują i rewitalizują. Doskonale uzupełniają codzienną praktykę w gabinecie podologicznym, dermatologicznym,
kosmetycznym. Również do stosowania w domu. Przeznaczone dla każdego z problemem grzybicy paznokci/skóry, opryszczką,
kurzajkami, trądzikiem czy suchą skórą stóp/pięt. Rekomendowane dla diabetyków, bezpieczne dla kobiet w ciąży oraz dzieci.
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