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LEFROSCH VERSIC SET CAPITIS DUO SZAMPON + VERSIC
EMULSJA
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

OCEANIC

Opis produktu
 

LEFROSCH Versic Set,

Capitis Duo, Szampon, 110 ml + Versic emulsja, 110 ml, 
Versic Set:

Versic, emulsja przeciwgrzybiczo – złuszczająca, 110 ml
Capitis Duo, szampon przeciwłupieżowy i przeciwgrzybiczy, 110 ml

Właściwości:

Zestaw zawierający Versic (emulsję przeciwgrzybiczo-złuszczającą) oraz Capitis Duo (szampon przeciwłupieżowy i przeciwgrzybiczy)
zapewnia kompleksowe rozwiązanie w walce z łupieżem pstrym.

Versic – emulsja przeznaczona jest do eliminacji objawów łupieżu pstrego w obrębie skóry gładkiej (zazwyczaj tułowia), a
szampon, Capitis Duo, zabezpiecza przed pozostawieniem utajonego zakażenia w obrębie owłosionej skóry głowy. Równoczesne
zastosowanie obu preparatów zmniejsza szanse ponownego wystąpienia objawów łupieżu pstrego.

Versic, emulsja przeciwgrzybiczo – złuszczająca

Versic dzięki zawartości piroktonu olaminy oraz kwasu mlekowego działa przeciwgrzybiczo i złuszczająco. Równoczesne zastosowanie
substancji hamującej rozwój zakażenia grzybiczego ze składnikiem powodującym powierzchowną eksfoliację zwiększa szybkość i
skuteczność działania preparatu. Nowoczesna formuła emulsji pozwala ją stosować z zachowaniem wysokiego komfortu użycia.
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Skład:

PIROKTON OLAMINY  (0,5%)- mieszanina dwóch związków wykazuje działanie  przeciwzapalne i eliminujące mikroflorę obecną
w obrębie zmian łupieżowych. Hamuje rozwój grzyba odpowiedzialnego za objawy łupieżu- PITYROSPORUM OVALE
(MALASSEZIA FURFUR). Normalizuje i przywraca równowagę mikroflory naskórka, zapobiegając nawrotom łupieżu.
KWAS MLEKOWY (5,0%) – należy do grupy kwasów alfa-hydroksylowych (AHA). Występuje naturalnie w ludzkim organizmie,
dlatego jest nietoksyczny i całkowicie bezpieczny. Kwas mlekowy działa łagodnie nie podrażnia i jest bezpieczny w
zastosowaniu, a jednocześnie jest bardzo skuteczny. Posiada właściwości złuszczające. Nawilża, pomaga utrzymać
fizjologiczne pH skóry, stymuluje syntezę ceramidów. Zastosowane stężenie kwasu mlekowego w emulsji VERSIC powoduje
osłabienie wzajemnego przylegania korneocytów, na skutek czego usuwany jest zrogowaciały naskórek.

Capitis Duo, szampon przeciwłupieżowy i przeciwgrzybiczy

CAPITIS DUO jest szamponem o działaniu przeciwłupieżowym i przeciwgrzybiczym. Dzięki zawartości dwóch niezwykle silnych
substancji aktywnych piroktonu olaminy oraz siarczku selenu skutecznie eliminuje łupież skóry głowy oraz działa wspomagająco w
przypadku łojotokowego zapalenia skóry głowy.

Przeznaczenie:

Versic, emulsja przeciwgrzybiczo – złuszczająca

Łupież pstry,
Powierzchowne grzybice skóry wymagające równoczesnej powierzchownej eksfoliacji.

Capitis Duo, szampon przeciwłupieżowy i przeciwgrzybiczy

Łupież skóry głowy
Łojotokowe zapalenie skóry głowy
Łupież pstry – wspomagająco.

Stosowanie:

Versic, emulsja przeciwgrzybiczo – złuszczająca

Emulsję stosować 2 razy dziennie (rano i wieczorem) przez 7-10 dni,
Emulsję należy pozostawić na skórze do wchłonięcia, nie zmywając,
W przypadku łupieżu pstrego wskazane jest równoczesne zastosowanie szamponu zawierającego ketokonazol (Capitis Duo) do
mycia głowy (codziennie przez 7-10 dni) oraz powtórzenie aplikacji (Versic + Capitis Duo) przez 4 kolejne dni po miesiącu i
dwóch miesiącach. Takie postępowanie zmniejsza szansę ponownego wystąpienia objawów łupieżu pstrego,
Jeśli łupież pstry występował w postaci jasnych plam na skórze, objaw ten nie będzie zanikał w trakcie stosowania preparatu.
Jasne plamy ustąpią w trakcie naturalnego procesu opalania skóry po zakończeniu stosowania preparatu,
W trakcie stosowania preparatu oraz przez następne 5 dni nie należy eksponować skóry na promienie UV.

Capitis Duo, szampon przeciwłupieżowy i przeciwgrzybiczy

Szampon, w przypadku łupieżu lub łojotokowego zapalenia skóry głowy należy stosować codziennie przez 7-10 dni, a następnie
2 x w tygodniu przez 3 tygodnie,
W przypadku łupieżu pstrego, w celu eliminacji zakażenia w obrębie skóry owłosionej głowy, szampon należy stosować przez
7-10 dni a następnie przez 4 kolejne dni po miesiąc i dwóch miesiącach,
Nakładać na zwilżone włosy, równomiernie rozprowadzić na całej powierzchni skóry głowy,
Pozostawić na skórze przez 5 minut i spłukać wodą.

Uwagi!

Versic, emulsja przeciwgrzybiczo – złuszczająca

Przeciwwskazania:
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Ciąża, okres karmienia piersią,
Wiek poniżej 12 roku życia,
Nie stosować emulsji na uszkodzoną skórę, na błony śluzowe oraz okolice moczowo-płciowe,
Nie stosować u osób z niewydolnością wątroby i nerek,
Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Po otwarciu opakowania preparat może stopniowo zmienić barwę na różową (kontakt ze światłem i powietrzem). Zmiana barwy
pozostaje bez wpływu na wartość użytkową preparatu.

Capitis Duo, szampon przeciwłupieżowy i przeciwgrzybiczy

Przeciwwskazania:

Ciąża, okres karmienia piersią,
Wiek poniżej 12 roku życia,
Nie stosować szamponu na podrażnioną lub uszkodzoną skórę, na błony śluzowe oraz okolice moczowo-płciowe,
Nie stosować u osób z niewydolnością wątroby lub nerek,
Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Skład według INCI:

Versic, emulsja przeciwgrzybiczo – złuszczająca

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycol Distearate, Sodium Chloride, Ketoconazole, Selenium Sulfide,
Peg/Ppg-20/6 Dimethicone, Carbomer, Sodium Hydroxide, Parfum/Hydroxycitronellal, Citronellol, Lilial, Lyral/, C.I 42090.

Capitis Duo, szampon przeciwłupieżowy i przeciwgrzybiczy

Aqua, Dycaprylyl Carbonate, Resorcinol, Ketoconazole, Sodium Styrene, Acrylates Copolymer, Sodium Polyacrylate, Phenoxyethanol,
Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben

 

Producent LEFROSCH, Jeziorna 1, Komorniki
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