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NIVELIUM Szampon w kremie 150 ml
 

Cena: 32,10 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opakowanie 150 ml

Postać -

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Systematyczne stosowanie szamponu w kremie Nivelium skutecznie oczyszcza skórę różnego rodzaju zanieczyszczeń środowiskowych
i martwych komórek naskórka oraz sprawia, że nawet przesuszona, swędząca, spękana i łuszcząca się skóra staje się zregenerowana,
odpowiednio nawilżona i odżywiona. Szampon wykazuje również działanie kojące i łagodzące podrażnienia, a kremowa hipoalergiczna
formuła jest delikatna nawet dla skóry wyjątkowo wrażliwej. Dodatkowo szampon wpływa korzystnie na wygląd i kondycję włosów,
dzięki czemu nabierają one zdrowego wyglądu, są miękkie, gładkie i pełne blasku. Nivelium szampon w kremie jest bogaty w kompleks
rekonstruujący NMF, zapewniający intensywne nawilżenie oraz składniki o działaniu wzmacniającym funkcje odpornościowe skóry.
Ekstrakt z lilii białej intensywnie nawilża, zmiękcza oraz zwiększa elastyczność skóry. Olej z rokitnika bogaty w witaminę A i E odżywia i
regeneruje skórę, działa przeciwutleniająco i detoksykacyjnie. Natomiast D-pantenol skutecznie koi i łagodzi podrażnienia oraz
zaczerwieniania skóry, jednocześnie wykazuje działanie naprawcze, wzmacniające i regenerujące strukturę włosa, zmniejszając jego
skłonność do rozdwajania się. Szampon jest hipoalergiczny, nie zawiera mydła, SLES, SLS, sterydów, parabenów, silikonów i parafiny. 
Wskazania Nivelium szampon w kremie to specjalistyczny preparat dermatologiczny przeznaczony do mycia i pielęgnacji włosów i
skóry głowy z objawami atopowego zapalenia skóry i łuszczycy. Wskazany w celu pielęgnacji skóry i zmniejszania objawów takich jak
łuszczenie się skóry, swędzenie, zaczerwienienie, nadmierna suchość i napięcie skóry. Skład Aminokwasy, mocznik, ? – hydroksykwasy
(AHA) i ich sole, pyrolidonowy kwas karboksylowy (PCA), ekstrakt z lilii białej, olej z rokitnika, D-pantenol. Sposób użycia Niewielką ilość
szamponu nanieść na mokre włosy. Delikatnie wmasować w skórę głowy. Dokładnie spłukać. Przeznaczony do częstego stosowania. 
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