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Szampon do włosów suchych i łamliwych "Mydlnica
lekarska" Fitomed - 250g
 

Cena: 18,30 pln

Opis słownikowy

Producent Fitomed

Opis produktu
 

Szampon ziołowy do włosów suchych i łamliwych „Mydlnica lekarska”, którego skład oparty jest na łagodnych składnikach myjących SCI
oraz starannie dobranych ziołach i kwiatach, pochodzących z polskich pól i łąk (bez detergentu CABP). Zawartość składników
naturalnych i aktywnych w szamponie wynosi 93%.

Szampon polecamy osobom z wrażliwą skórą głowy, nawet przy codziennym stosowaniu. Odpowiedni także do włosów normalnych.

Sposób użycia:
Najlepszym sposobem na mycie skóry głowy jest metoda kubeczkowa polegająca na rozcieńczeniu niewielkiej ilości szamponu z wodą
w misce/pojemniku i spienieniu go, co prowadzi do powstania delikatnej, wydajnej i gęstej piany, która dokładnie oczyszcza skórę głowy,
jednocześnie nie podrażniając jej. 

Wytworzoną pianę rozprowadzić na skórze głowy, wykonując przy tym masaż opuszkami palców i spłukać letnią wodą tak, by na głowie
nie pozostały resztki piany.

Działanie: nawilża, regeneruje, zmniejsza łamliwość i wypadanie włosów, ułatwia stylizacje, przywraca blask, miękkość i elastyczność
włosów.

Składniki aktywne:

Wyciąg z korzenia mydlnicy lekarskiej - bogaty w saponiny (naturalne substancje myjące) wspomagające pienienie, oczyszczające
włosy i skórę głowy przywracając jej zdrowy wygląd. Działa zmiękczająco, łagodzi podrażnienia, a także reguluje ilość wydzielanego
sebum.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/szampon-do-wlosow-suchych-i-lamliwych-mydlnica-lekarska-fitomed-250g.html
https://dlapacjenta.pl/szampon-do-wlosow-suchych-i-lamliwych-mydlnica-lekarska-fitomed-250g.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
Wyciąg z ziela skrzypu polnego - ma właściwości wzmacniające cebulki włosów, działa ściągająco, poprawia mikrokrążenie krwi,
wpływa na prawidłowe funkcjonowanie skóry głowy i zapobiega wypadaniu włosów.

Wyciąg z szyszek chmielu - wspomaga leczenie łupieżu i świądu skóry głowy, łagodzi łojotokowe zapalenie skóry oraz androgenowe
wypadanie włosów. 

Produkt ziołowy. Dopuszcza się wytrącenie osadu i wahanie koloru. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed słońcem.

Kosmetyk wegański.

Składniki/Ingredients: Aqua, Coco-Betaine, Sodium Cocoyl Isethionate, Glycerin, Saponaria Officinalis Root Extract, Equisetum Arvense
Extract, Humulus Lupulus Cone Extract, Sodium C12-13 Pareth Sulfate, Polyglyceryl-4-Caprate, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin,
Parfum, Citric Acid, Sodium Chloride.

Pojemność: 250 g
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