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ERIS PH H STIMUPEEL Peeling trychologicz
 

Cena: 50,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PHARMACERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

H–STIMUPEEL Oczyszczający peeling trychologiczny do skóry głowy z problemem wypadania włosów i łupieżuTrychologiczny
peeling skutecznie usuwa zanieczyszczenia i nadmiar zrogowaciałego naskórka tworzące na skórze głowy tzw. warstwę krystalizacyjną.
Odblokowuje ujścia mieszków włosowych i przywraca skórze fizjologiczną równowagę, stanowiąc pierwszy, niezbędny krok we
właściwej pielęgnacji skóry głowy z problemem wypadania włosów i łupieżu. Peeling oparty na komplementarnym działaniu
enzymatycznych i mechanicznych składników złuszczających (papaina, łupiny z pestek moreli) dogłębnie oczyszcza skórę głowy (łupież,
sebum, lakiery do włosów), zmniejszając tendencję do przetłuszczania się włosówStosowanie peelingu zwiększa przyswajalność
substancji aktywnych innych preparatów używanych w pielęgnacji skóry głowy, podnosząc ich skuteczność. Peeling znacznie poprawia
kondycję skóry głowy i włosów, unosząc je u nasady, nie obciążając ich i nie przetłuszczając. Drobinki peelingujące łatwo się wypłukują z
powierzchni skóry głowy.Sposób użycia:Peeling stosować regularnie, minimum raz w tygodniu. Nałożyć na mokrą skórę głowy,
okrężnymi ruchami wykonać delikatny masaż, następnie spłukać drobinki peelingujące wodą oraz umyć włosy i skórę głowy
szamponem. Kuracja peelingiem przygotowuje skórę głowy do właściwej dermopielęgnacji oraz przynosi najlepsze rezultaty w
połączeniu z szamponami i preparatami specjalistycznymi z serii Pharmaceris H dopasowanymi do konkretnych problemów
dermatologicznych włosów i skóry głowy.Przeznaczenie:Polecany do dogłębnego oczyszczania skóry głowy dla kobiet i mężczyzn z
problemem wypadania włosów, przerzedzenia, łysienia oraz dla osób z problemem łupieżu i łojotokowym zapaleniem skóry głowy.
Rekomendowany do regularnego oraz profilaktycznego stosowania, w celu zwiększenia efektów i skuteczności kuracji pielęgnacyjnych.
Przechowywanie:Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Uwaga!Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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