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CUTIS Ł BIOAKTYWNY SZAMPON KONOPNY + CBD 200ml
 

Cena: 76,90 PLN

Opis produktu
 

Szampon z dodatkiem oleju konopnego na łuszczycę

Dermatologiczny szampon konopny przeznaczony do mycia oraz aktywnej regeneracji skóry głowy i całego ciała z objawami łuszczycy.

Składniki aktywne:
Jego unikalna formuła została oparta na połączeniu 4 bioaktywnych składników:
Olej konopny - zawiera ok. 80% NNKT, które są podstawowym budulcem błon komórkowych i cementu międzykomórkowego. Posiada
dodatkowo sterole i fosfolipidy, dzięki czemu jego skład jest zgodny z fizjologią skóry. Cechuje go także unikalny profil kwasów
tłuszczowych omega-6 i omega-3, w proporcji 3:1, które doskonale się wchłaniają i głęboko penetrują warstwy skóry (nie przedostając
się do krwi), co pozwala odbudować barierę lipidową skóry i działać przeciwzapalnie.

CBD kannabidiol - zwany „złotym ekstraktem” to naturalna substancja aktywna występująca w konopiach włóknistych o silnych
właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbólowych, przeciwalergicznych, antybakteryjnych i antyoksydacyjnych. CBD zawarty w
produktach Cutis jest oddzielnym składnikiem formuły, pozyskiwanym ekstrakcją dwutlenkiem węgla (CO₂) w stanie nadkrytycznym,
która jako jedyna daje gwarancję absolutnej czystości i bezpieczeństwa.

Apiscalp™ - innowacyjny, naturalny składnik otrzymywany z nasion Apium graveolens zawierający aktywne molekuły zapewniające
doskonałe właściwości regulujące proces złuszczania naskórka oraz redukujące zaczerwienienie i uczucie swędzenia poprzez
odbudowę integralności tkanki skórnej, kontrolę mikroflory bakteryjnej i zmniejszenie uwalniania histaminy.

Siarka - bioaktywny pierwiastek o wyjątkowo stabilnej budowie cząsteczki, która zapewnia 100% stężenie i tym samym efektywne
działanie keratolityczne, nadając miękkość, gładkość i elastyczność skóry. Siarka ma również właściwości antyseptyczne i
bakteriobójcze, dzięki którym aktywnie uczestniczy w procesie regeneracji naskórka.
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Na wilgotną skórę głowy nanieść ok. 4-5 pompek produktu, wmasować i pozostawić na 5 min., następnie spłukać wodą. Zaleca się
stosować 3 razy w tygodniu.

Skład/Ingredients:
Aqua (Water), Sodium lauroyl Sarcosinate, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate,
Caprylic / Capric Triglyceride, Lauryl Glucoside, Isostearamide MIPA, Xanthn Gum, Colloidal Sulfar, Glycerin, Cannabis Sativa Flower /
Leaf / Steam Extract, Apium Graveolens (Celery) Seed Extract, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Gluconolactone, Sodium Cocoyl
Glutamate, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Acacia Senegal
Gum, Glyceryl Laurate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Sodium Benzoate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citric Acid.
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