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CATZY HEALING ZIOŁOWY SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY
200ml
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE CATZY
OF POLAND

Opis produktu
 

Healing Herbal Ziołowy szampon przeciwłupieżowy włosy przetłuszczające się -
200 ml
Wskazania:

Healing Shampoo Herbal jest przeznaczony do stosowania w przypadku łupieżu i włosów silnie przetłuszczających się.

Działanie:

Posiada właściwości oczyszczające, eliminuje łupież.

 Nadaje włosom miękkość i połysk.

Obok pirytionianu cynku 1%, substancji o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybicznym, wzbogacony jest w ekstrakty z
brzozy, rozmarynu, rumianku i pokrzywy, substancji o działaniu przeciwłojotokowym i przeciwłupieżowym.

Dzięki zastosowaniu kompleksu ziołowego intensywnie wspomaga kurację przeciwłupieżową i pomaga utrzymać prawidłową
równowagę biologiczną skóry.
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Składniki aktywne:

Pirytionian cynku 1% - substancja o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybicznym.

Brzoza zwisła (Betula alba pendula L.) ekstrakt z kory jest bogatym źródłem betuliny i kwasu betulinowego. Związki te
posiadają właściwości przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne i stosowane są w kuracji przeciwtrądzikowej, a także do cery
tłustej. Dodatkowo chronią skórę przed wolnymi rodnikami, przeciwdziałają procesom starzenia się skóry i zmniejszają
wydzielanie sebum.

Rozmaryn lekarski (Rosmarinus Officinalis) - ekstrakt z liści zawiera flawonoidy, olejki eteryczne, garbniki. Posiada intensywne
właściwości antyutleniające, działa antybakteryjnie, antyseptycznie i przeciwzapalnie. Wpływa wzmacniająco na cebulki włosów,
zalecany do cery tłustej i trądzikowej.

Rumianek lekarski (Chamomille Recutita L.) - ekstrakt z kwiatów rumianku wykazuje działanie oczyszczające, delikatnie
ściągające i zmiękczające. Działa miejscowo przeciwzapalnie, odkażająco i bakteriostatycznie. Zalecany do skóry łojotokowej, ze
skłonnościami do łupieżu.

Pokrzywa zwyczajna (Urtica Dioica L.) - ekstrakt z liści jest bogatym źródłem flawonoidów, garbników, kwasu pantotenowego i
witamin B, C, K.

Stosowanie:

Przed użyciem wstrząsnąć. Niewielką ilość szamponu nanieść na zmoczone włosy, wmasować i spienić. Pozostawić na kilka minut,
następnie dokładnie spłukać wodą. Czynność powtórzyć. Stosować codziennie, aż do uzyskania efektu kuracji.

Skład:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Zinc Pyrithione, Propylene Glycol, Alcohol, Betula Alba Bark Extract, Chamomilla Recutita
Flower Extract, Urtica Dioica Leaf Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Parfum, CI 42080, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone.

Ważne:

Przebadany dermatologicznie:

Producent: P.Z. Catzy of Poland, ul. Mickiewicza 13, Warszawa.
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