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FITOMED Szampon do włosów tłustych „Mydlnica lekarska”
250 ml
 

Cena: 21,67 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent FITOMED

Opakowanie 250 ml

Postać szampon

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Najważniejsze składniki: świeży wyciąg z korzenia mydlnicy lekarskiej, liścia pokrzywy, liścia szałwii, ziela skrzypu polnego, szyszek
chmielu, liścia rozmarynu.  Działanie Zmniejsza łojotok, zapobiega nadmiernemu łuszczeniu się skóry, zmniejsza lub likwiduje swędzenie
skóry, zwalcza lekki łupież i zapobiega jego nawrotom, poprawia połysk i miękkość włosów, nie powoduje wypadania włosów, wytwarza
swoistą dla mydlnicy lekarskiej pianę i delikatnie myje włosy. Przeznaczenie Do włosów tłustych oraz włosów z objawami łupieżu.
Polecany również przez dermatologów przy alergicznym świądzie skóry, przy nadmiernym wypadaniu włosów na skutek stosowania diet
odchudzających, długotrwałego przyjmowania leków oraz stosowania szamponów z wysoką zawartością detergentów. Sposób użycia
Niewielką ilość szamponu nanieść na mokre włosy. Po umyciu dokładnie spłukać wodą. Stosować nie częściej, niż co drugi dzień.
Zalecamy również stosowanie odżywki do włosów tłustych Fitomed 1-2 razy w tygodniu. Badania dermatologiczne wykazały, iż
kosmetyk: *nie drażnił owłosionej skóry głowy oraz skóry wokół włosów *świąd skóry całkowicie ustąpił po 2-3 myciach (osoby ze
świądem skóry przed myciem) *nie zaobserwowano objawów nadmiernego wysuszenia skóry, oraz nie zaobserwowano złuszczenia
skóry po myciu (100% probantów).  Badania aplikacyjne wykazały, iż kosmetyk: *zmniejszał przetłuszczanie się włosów i wydłużał czas
między myciami *poprawiał połysk, puszystość i miękkość włosów tłustych pod koniec testowania Włosy farbowane u niektórych
probantów wymagały nałożenia odżywki, aby zapewnić włosom łatwe rozczesywanie oraz nie elektryzowanie się fryzury. 
Składniki/Ingredients Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Coco Betaine, Saponaria Officinalis Root Extract, Urtica Dioica Leaf Extract, Salvia
Officinalis Extract, Equisetum Arvense Extract, Humulus Lupulus Cone Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Coco Glucoside,
Glycerin, Benzyl Alcohol, Trilaureth-4 Phosphate, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Sodium Chloride, Parfum, Ci 16255, Ci 42090, Ci 19140. 
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