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ZIAJA MED KURACJA ŁAGODZĄCY SZAMPON DO WŁOSÓW
I WRAŻLIWEJ SKÓRY GŁOWY 300ml
 

Cena: 9,02 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 300 ml

Postać -

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Opis produktu
 

ZIAJA MED KURACJA ŁAGODZĄCY SZAMPON NAWILŻAJĄCY DO WŁOSÓW I WRAŻLIWEJ SKÓRY GŁOWY, 300 ML

**Wskazania:**

Specjalistyczny szampon z syropem kukurydzianym i inuliną – substancjami o udowodnionej skuteczności łagodzącej oraz działaniu
przeciwpodrażnieniowym i ochronnym na skórę głowy. Eliminuje skutki świądu – swędzenie, podrażnienie, mrowienie. Reguluje
złuszczanie naskórka i równoważy florę bakteryjną. Utrzymuje długotrwałe nawilżenie i ochronę skóry i włosów. Przywraca naturalną
równowagę wrażliwej skórze głowy. Działa delikatnie i łagodnie, nie naruszając naturalnej warstwy ochronnej. Nawilża, zmiękcza,
poprawia elastyczność i ułatwia rozczesywanie włosów. 

**Opis działania:**

Szampon łagodzący, Ziaja Med Kuracja Przeciwświądowa

Specjalistyczny szampon zawiera syrop kukurydziany i inulinę - substancje, które skutecznie łagodzą oraz działają
przeciwpodrażnieniowo i ochronnie na skórę głowy.
Niweluje skutki świądu - podrażnienie, swędzenie i mrowienie. 
Zapewnia naturalną równowagę skóry głowy.
Nie narusza naturalnej warstwy ochronnej. 
Delikatnie oczyszcza oraz długotrwale nawilża skórę głowy i włosy.
Reguluje złuszczanie naskórka i równoważy florę bakteryjną. 
Przyczynia się do poprawy elastyczności struktury włosów oraz ułatwia ich rozczesywanie.

Składniki aktywne:
Syrop kukurydziany - posiada właściwości przeciwświądowe oraz ochronne. Łagodzi podrażnienia oraz zapobiega ich powstawaniu.
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Przyczynia się do poprawy kondycji włosów, ułatwia ich rozczesywanie oraz nadaje połysk.
D-panthenol - działa nawilżająco, uelastyczniająco i zmiękczająco. Łagodzi podrażnienia naskórka. Wygładza powierzchnie włosów,
przywraca im połysk oraz ułatwia rozczesywanie.
Ekstrakt z mięty - jego główny składnik to mentol. Działa antyseptycznie, odświeża oraz zapewnia uczucie orzeźwienia.
Alantoina - wspomaga proces odnowy naskórka, łagodzi podrażnienia oraz zmiękcza i wygładza naskórek. Działa nawilżająco oraz
zapobiega przeznaskórkowej utracie wody.
Ekstrakt z aloesu - odżywia i regeneruje skórę, stymuluje proces odnowy naskórka, łagodzi podrażnienia oraz wzmacnia włosy.
Inulina - wykazuje działanie osłonowe oraz zapobiega podrażnieniom.

**Sposób użycia:**

1. Nanieść szampon łagodzący, Ziaja Med Kuracja Przeciwświądowa na mokre włosy.
2. Masować równomiernie do uzyskania piany.
3. Dokładnie spłukać, czynność powtórzyć.

Może być stosowany codziennie.

**Składniki:**

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Cocamide DEA, Maltooligosyl
Glucoside, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Panthenol, Allantoin, Malic Acid, Butylene
Glycol, Inulin, Propylene Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Mentha Piperita Leaf Extract, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate,
Sodium Benzoate, Mentha Arvensis Leaf Extract, Lactic Acid.

**Wielkość opakowania:**

300 ml

**Producent:**

ZIAJA 
Jesienna 9 
Gdańsk

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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