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ELODERM Szampon 200 ml
 

Cena: 27,46 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Hipoalergiczny szampon do włosów z linii Eloderm zapewni właściwą pielęgnację skóry głowy. Substancje aktywne, m. in. alantoina i
kompleks Hydrotriticum WAA®, poprawiają nawilżenie skóry, dzięki czemu znika uczucie swędzenia.

Skład:
Aqua, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Decyl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, Glycerin, PEG-6
Caprylic/Capric Glycerides, Panthenol, PEG-75 Shea Butter Glycerides, Arginine, Allantoin, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Citric Acid,
Sodium PCA, Diglycerin, Urea, Hydrolyzed Wheat Protein, Sorbitol, Lysine, PCA, Lactic Acid, Wheat Amino Acid, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Parfum, Phenoxyethanol, Disodium EDTA.

Działanie:
Szampon Eloderm to nie tylko środek myjący, ale również pielęgnujący wrażliwą skórę głowy i włosy. Brak dodatku mydła sprawia, że
produkt nie wysusza skóry głowy, tym samym nie potęguje dyskomfortu spowodowanego swędzeniem. Obok substancji
oczyszczających znajdują się w składzie substancje nawilżające. Hydroveg W – Kompleks NMF to formuła wykazująca właściwości
zbliżone do naturalnego czynnika nawilżającego, który przyczynia się do wiązania cząsteczek wody w skórze. Podobny mechanizm
działania ma alkiloglicyna, zmniejszająca także transepidermalną utratę wody. Za głębokie i intensywne nawilżenie oraz odbudowę
włosów odpowiada również Hydrotriticum WAA®, czyli kompozycja aminokwasów pochodzących z pszenicy. Masło shea pomaga
zregenerować barierę naskórka, co zabezpiecza skórę głowy. L-arginina wzmacnia cebulki włosa, ponieważ je odżywia. W ten sposób
wpływa na strukturę włosów. L-arginina wraz z alantoiną i D-pantenolem ułatwiają eliminowanie świądu i podrażnień.

Zastosowanie:
Szampon Eloderm przeznaczony do codziennej pielęgnacji włosów i skóry głowy ze skłonnością do nadwrażliwości i swędzenia oraz
podatnością na czynniki zewnętrzne.

Informacje dodatkowe:
Produkt testowany dermatologicznie, nie zawiera parabenów i barwników. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Sposób użycia:
Do codziennego stosowania. Na zwilżonej skórze głowy rozprowadzić niewielką ilość szamponu i wmasować. Dokładnie umyć włosy.
Spłukać wodą.
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