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DUCRAY KERTYOL P.S.O. SZAMPON KERATOLITYCZNY
125ml
 

Cena: 51,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

DUCRAY KERTYOL P.S.O. SZAMPON O DZIAŁANIU KERATOLITYCZNYM - 125
ML
ELIMINUJE ŁUSZCZENIE ŁAGODZI PODRAŻNIENIA

Wskazania:

Łuszczyca, uporczywy łupież ze świądem.

Właściwości:

Nadmierne złuszczanie komórek na ciele i owłosionej skórze głowy związane jest ze zbyt szybką odnową komórek naskórka. Złuszczane
komórki gromadząc się na powierzchni skóry tworzą łuszczące się wykwity (plamy), którym w ciężkich przypadkach może towarzyszyć
zaczerwienienie i swędzenie. Złuszczone i matowe łuski, które wyglądają jak grube łuski łupieżu pojawiają się na powierzchni tych
wykwitów.

Laboratoria Dermatologiczne Ducray opracowały szampon Kertyol P.S.O. w celu zapewnienia skutecznego działania na wszystkie te
objawy.

Mikronizowana siarka, składnik aktywny o właściwościach złuszczających, który redukuje grubość wykwitów i pomaga w ich
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usuwaniu.

Kwas salicylowy, składnik redukujący łuszczenie (złuszczanie) uzupełnia działanie siarki poprzez unoszenie, „odrywanie” łupieżu
od powierzchni skóry.

Ichtiol szybko łagodzi zaczerwienianie i swędzenie.

Kompletna formuła szamponu Kertyol P.S.O. zwalcza wszystkie czynniki mające wpływ na złuszczanie skóry. Dzięki delikatnie myjącej
bazie, szampon jest bardzo dobrze tolerowany i przyjemny w użyciu. Szampon Kertyol P.S.O. może być stosowany samodzielnie lub jako
uzupełnienie specjalistycznego leczenia dermatologicznego.

Sposób użycia:

Stosować 2 razy w tygodniu przez co najmniej 6 tygodni. Nałożyć szampon na włosy, delikatnie masując. Spłukać. Czynność powtórzyć
pozostawiając szampon przez 2-3 min, następnie obficie spłukać. Jako uzupełnienie lub podtrzymanie kuracji zaleca się stosować
szampon dermatologiczny Elution do wrażliwej skóry głowy i włosów.

Składniki:

Water (aqua), sodium trideceth sulfate, glycerin, caprylic/capric, triglyceride, sulfur, sodium lauroamphoacetate, sulfur, sodium chloride,
cocamide mipa, salicylic acid, fragrance (parfum), methylisothiazoline, silica, sodium, shale oil sulfonate, talc.

Dystrybutor: Pierr Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, Warszawa.
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