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Mediderm™ Shampoo Szampon, 200 g
 

Cena: 26,15 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 g

Postać -

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Mediderm szampon jest wyrobem medycznym opracowanym w celu utrzymania zdrowego stanu skóry głowy w przebiegu łuszczycy,
egzemy i atopowego zapalenia skóry.

Mediderm szampon to kompozycja delikatnych składników myjących, które nie powodują podrażnienia ani wysuszenia skóry.
Zastosowany w szamponie ichtiol biały zapobiega powstawaniu skórnych łusek oraz wspomaga usuwanie już istniejących. Zmniejsza
on również rumień, świąd i pieczenie skóry głowy. Mediderm szampon zawiera także połączenie substancji powlekających, które
posiadają działanie ochronne oraz ułatwiają rozczesywanie i układnie włosów.

Mediderm szampon nie zawiera SLS, środków zapachowych i barwników. Może być stosowany już od pierwszego miesiąca życia.
Charakterystyczny zapach produktu pochodzący od ichtiolu białego, celowo nie został zamaskowany środkami zapachowymi.

Produkt przebadany dermatologicznie i mikrobiologicznie.

Składniki: Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, PEG-7 Glyceryl Cocoate,
Panthenol, Coco Glucoside, Sodium Shale Oil Sulfonate, Glycol Distearate, Aminopropyl Dimethicone, Polyquaternium-39, Carbomer,
Phenoxyethanol, Lactic Acid, Sodium Hydroxide.

Sposób użycia:
Nałożyć na zwilżone włosy, delikatnie masować do powstania piany. Pozostawić na 2-3 minuty. Spłukać wodą. W miarę potrzeby
czynność można powtórzyć. Preparat odpowiedni do codziennego stosowania. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na
którykolwiek składnik produktu. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przechowywać w temperaturze do 25°C.

Regularna pielęgnacja pomaga stabilizować rozwój komórek naskórka i wydłużać okres remisji zmian. Najlepsze efekty można uzyskać
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stosując kompleksowo inne produkty z serii Mediderm – krem, emulsja do kąpieli i emulsja pod prysznic.

Pojemność: 200g

Wytwórca:
Farmina sp. z o.o.
ul. Lipska 44
30-721 Kraków
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