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Dr Michaels Żel myjący 200 ml
 

Cena: 119,16 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk leczniczy

Marka Producent IMED POLAND SP. Z O.O.

Opakowanie 200 ml

Postać żel

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Specjalistyczny Żel polecany do mycia skóry ciała i skóry głowy ze zmianami łuszczycowymi. Produkt posiada doskonałe właściwości
złuszczające, czyniąc skórę gładką i miękką. Likwiduje zrogowaciałe warstwy naskórka, zmniejsza podrażnienia i zaczerwienienia.
Łagodzi świąd oraz działa wspomagająco na procesy regeneracji skóry. Zrogowaciałe warstwy naskórka hamują wchłanianie innych
środków pielęgnacyjnych. Żel myjący Dr Michaels powoduje, że pozostałe preparaty z serii Dr Michaels są lepiej wchłaniane, a ich
działanie bardziej skuteczne. Preparat przyjazny w użyciu. Nie zawiera sterydów. Aby uzyskać oczekiwany rezultat u osób ze zmianami
łuszczycowymi, należy równocześnie stosować 3 preparaty z serii Dr Michaels (Żel myjący, Maść, Odżywkę regenerującą do skóry) !  
Skład AQUA, ETHANOL, SODIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDO DIPROPYL BETAINE, TRIETHANOLAMINE, TEA LAURYL SULFATE,
SALICILIC ACID, COAMIDE DEA, CARBOMER (CARBOPOL),CITRIC ACID, GLICOLIC ACID, TETRASODIUM EDTA,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE  Sposób użycia Skóra gładka: Na wilgotną skórę, w obrębie zmian
łuszczycowych, należy nanieść niewielką ilość Żelu myjącego Dr Michaels, doprowadzając do powstania piany. Po około 5-8 minutach
zmyć ciepłą wodą i delikatnie osuszyć ręcznikiem. Wskazane jest stosowanie żelu dwa razy dziennie – rano i wieczorem. W celu
uzyskania lepszego efektu zalecane jest zastosowanie Maści Dr Michaels i Odżywki regenerującej do skóry Dr Michaels. Skóra
owłosiona głowy: Po zastosowaniu wieczorem dnia poprzedniego Odżywki regenerującej Dr Michaels, rano należy umyć głowę niewielką
ilością Żelu myjącego Dr Michaels. Następnie po upływie 5-8 minut spłukać ciepłą wodą. Włosy suszyć w niezbyt wysokiej temperaturze.
Zalecany czas kuracji 4-6 tygodni Żel myjący można stosować do codziennej pielęgnacji skóry głowy.  UWAGI W celu wykluczenia
reakcji alergicznych, preparat należy zastosować na niewielkiej powierzchni ciała zgodnie z podanym sposobem użycia. Obserwować do
48 godzin, czy nie pojawią się zmiany skórne, świadczące o nadwrażliwości na składniki preparatu. Nie stosować na skórę twarzy i
narządów płciowych. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Przez 3 godziny od zastosowania preparatu unikać przebywania na słońcu. Przy wystąpieniu nagłego świądu,
zaczerwienienia skóry, preparat należy zmyć i skontaktować się z lekarzem. Produkt przebadany dermatologicznie.  
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