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Pharmaceris H, OCZYSZCZAJĄCY PEELING
TRYCHOLOGICZNY H-STIMUPEEL, 125ml
 

Cena: 34,51 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 ml (tuba)

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

WSKAZANIA

Polecany do dogłębnego oczyszczania skóry głowy dla kobiet i mężczyzn z problemem wypadania włosów, przerzedzenia, łysienia oraz
dla osób z problemem łupieżu i łojotokowym zapaleniem skóry głowy.
Rekomendowany do regularnego oraz profilaktycznego stosowania, w celu zwiększenia efektów i skuteczności kuracji pielęgnacyjnych.

DZIAŁANIE

Trychologiczny peeling skutecznie usuwa zanieczyszczenia i nadmiar zrogowaciałego naskórka tworzące na skórze głowy tzw. warstwę
krystalizacyjną. Odblokowuje ujścia mieszków włosowych i przywraca skórze fizjologiczną równowagę, stanowiąc pierwszy, niezbędny
krok we właściwej pielęgnacji skóry głowy z problemem wypadania włosów i łupieżu. Peeling oparty na komplementarnym działaniu
enzymatycznych i mechanicznych składników złuszczających (papaina, łupiny z pestek moreli) dogłębnie oczyszcza skórę głowy (łupież,
sebum, lakiery do włosów), zmniejszając tendencję do przetłuszczania się włosów.
Naturalna formuła, zawierająca piroktonian olaminy, o właściwościach antybakteryjnych i regulujących procesy rogowacenia naskórka,
zmniejsza niekorzystną mikroflorę w obrębie łusek i skutecznie zwalcza objawy łupieżu oraz zapobiega jego nawrotom.
Kofeina, znana z właściwości wydłużających cykl życia włosa, poprawia mikrocyrkulację skóry głowy oraz dotlenia komórki, umacniając
korzeń włosa. W rezultacie wzmacnia włosy, zmniejsza ich wypadanie, łysienie oraz stymuluje i przyspiesza ich naturalny wzrost.
Mocznik zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia skóry głowy, zapobiegając przesuszeniom.
Stosowanie peelingu zwiększa przyswajalność substancji aktywnych innych preparatów używanych w pielęgnacji skóry głowy,
podnosząc ich skuteczność.
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Peeling znacznie poprawia kondycję skóry głowy i włosów, unosząc je u nasady, nie obciążając ich i nie przetłuszczając. Drobinki
peelingujące łatwo się wypłukują z powierzchni skóry głowy.

SKŁADNIKI

Kofeina
  Piroktonian olaminy
  Mocznik
  Papaina
  Łupiny z pestek moreli

SPOSÓB UŻYCIA

Peeling stosować regularnie, minimum raz w tygodniu.
Nałożyć na mokrą skórę głowy, okrężnymi ruchami wykonać delikatny masaż, następnie spłukać drobinki peelingujące wodą oraz umyć
włosy i skórę głowy szamponem.
Kuracja peelingiem przygotowuje skórę głowy do właściwej dermopielęgnacji oraz przynosi najlepsze rezultaty w połączeniu z
szamponami i preparatami specjalistycznymi z serii Pharmaceris H dopasowanymi do konkretnych problemów dermatologicznych
włosów i skóry głowy.

BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ

Dermatologiczna formuła opracowana dla skóry wrażliwej.
  wysoka tolerancja i skuteczność
  przebadany dermatologicznie
Skuteczność potwierdzona w badaniach na skórze z tendencją do wypadania włosów i łupieżu*:
  90% głęboko oczyszcza z zanieczyszczeń
  90% nie przetłuszcza włosów
  83% zmniejsza swędzenie skóry głowy
  70% zwiększa objętość włosów u nasady
  87% zmniejsza tendencję do przetłuszczania się włosów
  77% likwiduje uciążliwy i zalegający łupież i łuskę

Źródło: *badanie in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris po 2 tygodniach stosowania.

Wysoką skuteczność preparatów Pharmaceris H gwarantuje opatentowana formuła przenikania naturalnego czynnika wzrostu FGF w
głąb mieszka włosowego. Dzięki temu składniki kompleksu działają na poziomie komórkowym aktywując geny odpowiedzialne za
proces budowy nowego włosa.

Składniki/Ingredients:

Aqua (Water), Cetyl alcohol, Propylene Glycol, Behentrimonium Chloride, Trilaureth-4 Phosphate, Prunus Armeniaca (Apricot) Seed
Powder, Piroctone Olamine, Glycerin, Tartaric Acid, Caffeine, Caesalpinia Spinosa Gum, Papain, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Alcohol,
Lactic Acid, Maltodextrin, Urea, Xantham Gum, Hydroxyethylcellulose, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Lecithin, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Parfum.

 Producent:

Dr Irena Eris

Marka:

Pharmaceris
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