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ZDRÓJ szampon leczniczy - 130ml
 

Cena: 30,52 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 130 ml

POSTAĆ SZAMPON

PRODUCENT PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

Opis produktu
 

Opis produktu
Szampon zawiera aktywne biologicznie związki siarki (siarka dwuwartościowa, jon wodorosiarczkowy, siarka koloidalna).
Ich funkcja terapeutyczna wspomagana jest przez zawarte w wodach leczniczych jony: wapnia, magnezu, jodu, bromu oraz inne cenne
mikroelementy.

Działanie
Szampon zawiera aktywne biologicznie związki siarki (siarka dwuwartościowa, jon wodorosiarczkowy, siarka koloidalna). Ich funkcja
terapeutyczna wspomagana jest przez zawarte w wodach leczniczych jony: wapnia, magnezu, jodu, bromu oraz inne cenne
mikroelementy.
Składniki te działają na skórę: przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo, przeciwpasożytniczo, zmniejszając świąd skóry i wydzielanie łoju.
Siarka poprzez grupy sulfhyrdylowe (SH) i wiązania dwusiarczkowe wpływa korzystnie na keratynę naskórka i włosów. Odczulające
właściwości wód siarczkowych związane są z hamowaniem procesu zapalnego oraz niszczeniem wolnych rodników wpływających na
reakcje immunologiczne.
Wody siarczkowe modyfikują potencjał oxydoredukcyjny skóry, co zostało wykorzystane w leczeniu łuszczycy. Dzięki właściwościom
keratolitycznym (złuszczającym) skóra głowy delikatnie złuszcza się i oczyszcza. Równocześnie działanie keratoplastyczne
(odnawiające) poprzez wpływ na metabolizm skóry stymuluje odnowę tkankową.

Zastosowanie
Łuszczyca skóry głowy.
Łojotokowe zapalenie skóry głowy.
Nasilony łojotok owłosionej skóry głowy.
Mycie włosów przetłuszczających się.

Sposób użycia
Stosować codziennie lub co drugi dzień w zależności od nasilenia zmian chorobowych przez okres około 3 tygodni w rozcieńczeniu 1
część szamponu na 4 części wody.
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Składniki
(100 g): substancja czynna: 58,8g 2,1% wody chlorkowo-sodowej (solanka) siarczkowej, jodkowej z odwiertu Szyb Solecki. Substancje
pomocnicze: Plantacare 818 UP, Texapon NSO, Dehyton PK 45, Eumulgin HRE 455, Dehyquart E, Lamesoft PO 65, Bronidox L.
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