Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

CUTIS P - SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY + CBD 150ml
Cena: 37,59 PLN

Opis produktu

Szampon przeciwłupieżowy z dodatkiem oleju konopnego
Dermatologiczny szampon konopny dla osób mających problematyczną skórę głowy i całego ciała z objawami łojotokowego zapalenia
skóry (ŁZS) i różnymi rodzajami łupieżu, w tym łupieżu suchego, tłustego i nawracającego. Szampon delikatnie myje i regeneruję skórę.
Unikalna i skuteczna receptura, zawierająca kompleks 3 składników bioaktywnych: olej konopny + CBD kannabidiol + Apiscalp 3%
wykazuje wielokierunkowe działanie widoczne już po pierwszym użyciu. Składniki te regulują złuszczanie się skóry, zmniejszają
swędzenie i uczucie napięcia skóry oraz zaczerwienienia, zapobiegają nawrotom i wydłużają okres remisji łojotokowego zapalenia skóry
i łupieżu
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.
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Na wilgotną skórę głowy i/lub ciała nanieść ok. 4-5 pompek produktu, wmasować i pozostawić na 5 min.,
następnie spłukać wodą i powtórzyć schemat. Zaleca się stosować codziennie.
Skład/Ingredients:
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Caprylic/Capric. Triglyceride, Glycerin, Coco Glucosie,
Glyceryl Oleate, Cannabis Sativa Seed Oil, Cannabidiol, Apium Graveolens Seed Extract, Tocopherol, Tocopheryl Actate, Hydrogenated
Palm, Glycerides Citrate, Polyglyceryl 6 Caprylate, Polyglyceryl 3 Cocoate, Polyglyceryl 4 Caprylate, Polyglyceryl 6 Ricinoleate, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Gluconolactone, Dipalmoylisopropyl Dimonium Methosulfate, Xanthan Gum, Citric Acid, Sodium
Chloride, Sodium Benzoate, Parfum.
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