
 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

 

ALLERCO Szampon nawilżający 200ml
 

Cena: 35,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent PHARMENAa

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa:  Allerco Szampon
Opakowanie:  200ml
Skład:  molekuła Regen7, naturalne emolienty (wyciąg z palmy murumuru, lecytyna pochodzenia roślinnego, wyciąg z czarnego owsa),
wyciąg z lnu. baza myjąca: delikatne i naturalne środki powierzchniowo czynne (sarkozyniany, pochodne betainy, wyciąg z jabłek)
Wskazania:  Codzienna pielęgnacja włosów oraz suchej, wrażliwej, skłonnej do podrażnień i alergii skóry głowy. Produkt odpowiedni dla
każdej grupy wiekowej. Polecany do stosowania u dzieci i niemowląt.
Działanie:  delikatnie myje i pielęgnuje włosy i wrażliwą skórę głowy
nie narusza naturalnej bariery hydrolipidowej naskórka
zapewnia odpowiednie pH (5,5)
chroni skórę przed podrażnieniami
łagodzi świąd owłosionej skóry głowy
ma bardzo dobre właściwości nawilżające
działa odżywczo na włosy i skórę
zapewnia włosom połysk, nadaje im miękkość i puszystość
nie obciąża włosów
nie szczypie w oczy
Opis produktu:  Szampon nawilżający allerco® zapewnia delikatną i skuteczną pielęgnację włosów oraz suchej, wrażliwej, skłonnej do
podrażnień i alergii skóry głowy. Jest produktem o niskim potencjale alergizującym, nie zawiera substancji zapachowych. Szampon
nawilżający allerco® stanowi unikalne połączenie molekuły Regen7 ze specjalnie starannie dobranymi emolientami i składnikami
pielęgnacyjno-ochronnymi. Molekuła Regen7 pozytywnie wpływa na stan i wygląd skóry oraz chroni ją przed powstawaniem podrażnień.
Baza szamponu oparta jest na delikatnych i naturalnych środkach myjących, które nie naruszają bariery hydrolipidowej naskórka i
zapewniają skórze odpowiednie pH. Szampon nie szczypie w oczy. Delikatnie myje włosy, nie powoduje podrażnień i nie wysusza skóry.
Zawiera wyciągi roślinne (z lnu, czarnego owsa, plamy murumuru) oraz lecytynę o właściwościach nawilżających i odżywczych. Działa
naprawczo i regenerująco na włosy. Zmniejsz złuszczanie się naskórka. Sprawia, że włosy odzyskują miękkość i łatwo się rozczesują.
Sposób użycia:  Szampon należy nanieść na mokre włosy i starannie masować do uzyskania piany. Następnie dokładnie spłukać wodą.
Produkt przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji włosów i skóry głowy. Szampon może być używany w sposób ciągły.
Status:  Kosmetyk
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