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DR MICHAELS ŻEL MYJĄCY 200 ML
 

cena: 132,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent DR MICHEALS

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

DR MICHAELS ŻEL MYJĄCY polecany do mycia skóry ciała i skóry głowy ze zmianami łuszczycowymi.
Produkt posiada doskonałe właściwości złuszczające, czyniąc skórę gładką i miękką. Likwiduje zrogowaciałe warstwy naskórka,
zmniejsza podrażnienia i zaczerwienienia. Łagodzi świąd oraz działa wspomagająco na procesy regeneracji skóry.

Preparat przyjazny w użyciu. Nie zawiera sterydów.

DZIAŁANIE:

złuszcza
wygładza
likwiduje zrogowaciałe warstwy naskórka
zmniejsza podrażnienia i zaczerwienienia
łagodzi świąd
działa wspomagająco na procesy regeneracji skóry

STOSOWANIE:

SKÓRA GŁADKA:

Na wilgotną skórę, w obrębie zmian łuszczycowych, należy nanieść niewielką ilość żelu, doprowadzając do powstania piany.

Po około 5-8 minutach zmyć ciepłą wodą i delikatnie osuszyć ręcznikiem.
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Wskazane jest stosowanie żelu dwa razy dziennie – rano i wieczorem.

SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY:

Po zastosowaniu wieczorem dnia poprzedniego odżywki regenerującej, rano należy umyć głowę niewielką ilością żelu.

Następnie po upływie 5-8 minut spłukać ciepłą wodą.
Włosy suszyć w niezbyt wysokiej temperaturze.

Zalecany czas kuracji: 4-6 tygodni

Żel myjący można stosować do codziennej pielęgnacji skóry głowy.

SKŁAD:

AQUA
ETHANOL
SODIUM LAURYL SULFATE
COCAMIDO DIPROPYL BETAINE
TRIETHANOLAMINE
TEA LAURYL SULFATE
SALICILIC ACID
COAMIDE DEA
CARBOMER (CARBOPOL)
CITRIC ACID
GLICOLIC ACID
TETRASODIUM EDTA
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE
METHYLISOTHIAZOLINONE

INFORMACJE DODATKOWE:

W celu wykluczenia reakcji alergicznych, preparat należy zastosować na niewielkiej powierzchni ciała zgodnie z podanym
sposobem użycia. Obserwować do 48 godzin, czy nie pojawią się zmiany skórne, świadczące o nadwrażliwości na składniki
preparatu.

Nie stosować na skórę twarzy i narządów płciowych.

Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przez 3 godziny od zastosowania preparatu unikać przebywania na słońcu.

Przy wystąpieniu nagłego świądu, zaczerwienienia skóry, preparat należy zmyć i skontaktować się z lekarzem.
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