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VITELLA VERSI Żel do przebarwień w następstwie łupieżu
pstrego 100 ml
 

Cena: 72,70 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk leczniczy

Marka Producent BENEMEDO SP. Z O.O.

Opakowanie 100 ml

Postać żel

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Octopirox, ichtiol jasny.  Wskazania Żel do przebarwień w następstwie łupieżu pstrego wywołanego przez drożdżaki Malassezia
furfur.  Objawy łupieżu pstrego w formie jasnych lub ciemnych plam na skórze, powstają na skutek zakażenia drożdżakiem Malassezia
furfur. Vitella Versi zawiera octopirox (pirokton olaminy) i ichtiol jasny. Octopirox, działając przeciwgrzybiczo, usuwa przyczynę
przebarwień. Ichtiol jasny zmniejsza nadmierne wytwarzanie sebum przez skórę i ma właściwości przeciwzapalne. Dzięki regularnemu
stosowaniu żelu Vitella Versi ciemne przebarwienia bledną a jasne znikają w wyniku działania słońca.  Działanie Vitella Versi zawiera
octopirox i ichtiol jasny, które wraz z innymi składnikami zapewniają właściwą pielęgnację skóry i powodują znikanie zmian wywołanych
łupieżem pstrym .Substancje te zapobiegają również swędzeniu towarzyszącemu problemom skórnym, takim jak łojotok lub atopowe
zapalenie skóry. Octopirox ogranicza rozwój komórek drożdży i bakterii na powierzchni ciała. Ich występowanie w zwiększonych
ilościach powoduje powstawania plam na skórze i występowanie innych problemów skórnych. Komórki drożdży Malassezia furfur
(Pytirosporum ovale) są przyczyną powstawania przebarwień i odbarwień skóry w przebiegu łupieżu pstrego. Ichtiol jasny ma działanie
przeciwzapalne, antyproliferacyjne i przeciwbakteryjne oraz zmniejsza wytwarzanie sebum przez skórę. Dzięki regularnemu stosowaniu
żelu Vitella Versi ciemne przebarwienia bledną, a jasne znikają w wyniku działania słońca. Produkt testowany dermatologicznie.  Sposób
użycia Stosować codziennie na zmienione powierzchnie ciała. Wmasowywać delikatnie w skórę przez 1–2 minuty. Przed
zastosowaniem produktu zaleca się użycie żelu pod prysznic Mediket Versi. Vitella Versi należy stosować przez 3–4 tygodnie. Przez
kolejne 4–5 tygodni myć skórę ciała i głowy produktem Mediket Versi. Dla dorosłych i dzieci powyżej 10-go roku życia. Nie zawiera
parabenów. 
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