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ZIAJA MED KURACJA PRZECIWŁUPIEŻOWA SZAMPON Z
PIROKTONIANEM OLAMINY I CYNKIEM 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 PRZECIWŁUPIEŻOWA SZAMPON Z PIROKTONIANEM OLAMINY I CYNKIEM, 300 ML

**Wskazania:**

Specjalistyczny szampon z Piroctonianem olaminy i cynkiem - substancjami o udowodnionej, wysokiej skuteczności przeciwłupieżowej.
Opracowany na bazie nowatorskiej formuły myjącej ułatwiającej usuwanie łupieżu.

**Opis działania:**

Szampon, Ziaja Med Kuracja Przeciwłupieżowa

Zawiera piroctonian olaminy i cynk - substancje o wysokiej skuteczności przeciwłupieżowej.
Reguluje pracę gruczołów łojowych. 
Ogranicza przetłuszczanie się włosów. 
Eliminuje powstawanie łupieżu.
Zapewnia fizjologiczny proces keratynizacji naskórka. 
Niweluje przyczyny i objawy łupieżu oraz zapobiega jego nawrotom. 
Ułatwia oddzielanie łupieżu od skóry głowy. 

Składniki aktywne:
Pirokton olaminy - posiada właściwości przeciwgrzybicze. Działa na przyczynę łupieżu, zapobiega jego nawrotom oraz normalizuje
proces keratynizacji naskórka.
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
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D-panthenol - działa nawilżająco, uelastyczniająco i zmiękczająco. Łagodzi podrażnienia naskórka. Wygładza powierzchnie włosów,
przywraca im połysk oraz ułatwia rozczesywanie.
Ekstrakt z kory wierzby - zawiera kwas salicylowy, działa antybakteryjnie i złuszczająco oraz przyspiesza odnowę naskórka. 
Zinc coceth sulfate - posiada właściwości przeciwłupieżowe. Przywraca skórze fizjologiczne pH.

**Sposób użycia:**

1. Masując opuszkami palców wykonać wstępne oczyszczanie ciepłą wodą skóry głowy i włosów.
2. Następnie nanieść szampon, Ziaja Med Kuracja Przeciwłupieżowa na mokre włosy.
3. Masować równomiernie do uzyskania piany i pozostawić na głowie na około 5 minut.
4. Dokładnie spłukać, czynność powtórzyć.

Stosować raz dziennie przez kolejne 2-3 dni w ciągu 2-4 tygodni, profilaktycznie 1-2 razy w tygodniu.

**Składniki:**

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Zinc Coceth Sulfate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Piroctone Olamine,
Panthenol, Allantoin, Propylene Glycol, Mentha Piperita Leaf Extract, Salix Alba Bark Extract, Cocamide DEA, 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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