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ELODERM Szampon 200 ml
 

Cena: 20,96 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

skóra sucha
atopowa
wrażliwa
zawiera kompleks NMF
od 1. dnia życia

MYCIE

Wszechstronna pielęgnacja nadmiernie suchej, atopowej i nadwrażliwej na czynniki zewnętrzne skóry głowy.
Kompleks składników aktywnych delikatnie myje i nawilża suchą skórę głowy łagodząc podrażnienia i swędzenie. Skutecznie chroni
przed czynnikami zewnętrznymi przywracając skórze jej naturalną funkcję ochronną. Nie pozostawia tłustych włosów.
Szampon Eloderm to specjalistyczny preparat emoliencyjny do pielęgnacji skóry głowy podczas mycia. Delikatnie myje i dogłębnie
nawilża nadmiernie suchą skórę głowy łagodząc podrażnienia i swędzenie.
Dzięki bogatemu kompleksowi składników aktywnych nie tylko pielęgnuje, ale również wspomaga odbudowę naturalnej bariery
ochronnej naskórka. Zapewnia zdrowy wygląd i funkcjonowanie nawet dla nadwrażliwej skóry głowy i włosów.

Jak działa Szampon Eloderm?

Szampon Eloderm zawiera w swoim składzie Hydroveg VV – Kompleks NMF (Natural Moisturising Factor), który naśladuje działanie
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naturalnego czynnika nawilżającego występującego w zdrowej skórze. Wraz z alkiloglicyną wspomagają zatrzymanie wody w skórze,
poprawiają nawilżenie skóry redukując transepidermalną utratę wody (TEWL). Przywracają skórze naturalną równowagę, a masło shea
dodatkowo wspomaga odbudowę bariery naskórkowej przywracając funkcję ochronną skóry.
Hydrotriticum WAA® to kompleks aminokwasów pszenicy regulujący poziom nawilżenia w skórze. Przenika głęboko w strukturę włosa
poprawiając i regenerując zniszczone obszary, odbudowuje także strukturę keratyny.
L-arginina to aminokwas naturalnie występujący we włóknach włosów, jest niezbędny w procesie odbudowy wzrostu włosów. Odżywia
cebulki włosów i stymuluje aktywność komórek leżących u podstaw procesów tworzenia się łodyg włosów. Redukuje uczucie
wysuszenia i nieprzyjemnego napięcia naskórka skóry głowy.
Działanie łagodzące i kojące dla skóry podrażnionej i nadwrażliwej zapewniają alantoina i D-panthenol.
Składniki aktywne Szamponu Eloderm działają na skórę zarówno na powierzchni jak i w głębszych warstwach. Skutecznie nawilżają
jednocześnie łagodząc podrażnienia. Preparat rekomendowany do higieny nadwrażliwej skóry głowy, szczególnie podatnej na działanie
czynników zewnętrznych.
Przebadany dermatologicznie.
ZRÓWNOWAŻONE pH

Stosowanie:

Niewielką ilość Szamponu Eloderm wycisnąć na dłonie, a następnie nanieść na wilgotną skórę głowy.
Wmasować preparat i dokładnie umyć włosy. Spłukać wodą, delikatnie osuszyć włosy i skórę głowy.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
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