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HEALING Szampon przeciwłupieżowy 200 ml
 

Cena: 16,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent CATZY OF POLAND PZ

Rejestracja Kosmetyk leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: CATZY Healing szampon przeciwłupieżowy 
Opakowanie: 200 ml 
Skład:  Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Zinc Pyrithione, Carbomer, Sodium Chloride, Parfum, Cl 42080,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Wskazania: Healing Shampoo przeznaczony jest do stosowania w przypadku łupieżu.

Opis produktu: Szampon zawiera substancję aktywną, pirytionian cynku w stężeniu 1%. Ilość zastosowanego związku sprawia, że
produkt działa bardzo skutecznie w walce z łupieżem i jego następstwami. Pirytionian cynku jest substancją o działaniu
przeciwbakteryjnym i grzybostatycznym, hamuje rozwój szkodliwych patogenów. Badania mykologiczne zostały przeprowadzone z
udziałem szczepów z rodzaju Candida, pochodzących od probantów. Wyniki badań potwierdzają deklarowane właściwości. Healing
Shampoo starannie oczyszcza skórę głowy i eliminuje łupież. Poza właściwościami przeciwłupieżowymi, pielęgnuje włosy, nadaje im
blask, miękkość i puszystość. Ma przyjemny, migdałowy zapach. Odpowiednio dobrana receptura, sprawia, że zmniejsza nadmierne
wydzielanie sebum, jest delikatny i działa kojąco na skórę. Healing Shampoo został wprowadzony na rynek w 1991 roku i był jednym z
pierwszych szamponów przeciwłupieżowych produkowanych w Polsce. Jego receptura oparta na bazie pirytionianu cynku 1% oraz jego
właściwości wspomagające kurację przeciwłupieżową sprawiły, że uzyskał prawo do sprzedaży w aptekach. Stał się również roduktem
popularnym i poszukiwanym w drogeriach i sklepach zielarskich. W okresie 18 lat był wyróżniany na targach i nominowany w kategorii
najlepszego dermokosmetyku. Kolejny raz Healing Shampoo uplasował się jako drugi w kategorii "szampony przeciwłupieżowe" w
ogólnopolskiej ankiecie "Produkt Roku 2009", prowadzonej przez "Świat Farmacji" - magazyn dla farmaceutów i personelu medycznego
dla produktów medycznych i leków OTC. Badania dermatologiczne i aplikacyjne potwierdzają skuteczne działanie Healing Shampoo i
Healing Shampoo Herbal.
Status:  Kosmetyk
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