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

SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY CZARNY 350ml
Cena: 16,07 PLN

Opis produktu
SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY CZARNY 350ml
Czarny szampon przeciwłupieżowy Receptury Babci Agafii, bez SLS i parabenów. Stworzony na bazie 17 ziół i czarnego korzenia
syberyjskiego (Scorzonera hispanica) w połączeniu z roztopionym lodem (miękką, strukturyzowaną wodą), jagodami bażyny czarnej i
dzięgciem brzozowym. Dziegieć słynie z cudownego wpływu na skórę głowy. Poprawia krążenie, zwiększa odporność, likwiduje
problemy skórne. Napar ziół syberyjskich koi skórę głowy i wzmacna włosy.
Składniki aktywne:
Bażyna czarna – posiada właściwości przeciwzapalne i gojące.
Ostrzeń pospolity – działanie przeciwzapalne i antyseptyczne.
Dziegieć - poprawia ukrwienie skóry, działa tonizująco na podrażnioną skórę, normalizuje działanie gruczołów łojowych, zmniejsza świąd,
działa antyseptycznie, przyśpiesza gojenie drobnych ran i zadrapań.
Herbal Water Complex - kompleks 17 ziół syberyjskich:
Róża dahurska – działa oczyszczająco i rozjaśniająco na przebarwienia skórne.
Oman wielki – działa antyseptycznie i przeciwbakteryjnie.
Powojnik syberyjski – reguluje i poprawia ukrwienie skóry.
Kocanka piaskowa – zawiera aktywne biologicznie substancje, działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie, delikatnie oczyszcza i pielęgnuje
skórę.
Nawłoć dahurska – działa przeciwświądowo i antybakteryjnie.
Iglica pospolita – działa antybakteryjnie, hemostatycznie i ściągająco, bogata w garbniki, sole mineralne, witaminy A i C.
Gnidosz uralski – łagodzi podrażnienia skóry.
Malina kamionka - posiada właściwości nawilżające, odżywcze i przeciwzapalne. Zawiera witaminy A, C, H i wit. grupy B.
Pokrzywa zwyczajna – wzmacnia włosy, przeciwdziała ich przetłuszczaniu i wypadaniu, zapobiega łupieżowi.
Mydlnica lekarska – zawiera naturalne saponiny, środki pieniące, które miękko i delikatnie oczyszczają skórę i włosy.
Rumianek pospolity – działa przeciwzapalnie, kojąco i odżywczo.
Lepnica jenisejska – zawiera naturalne substancje pieniące, delikatnie oczyszcza i pielęgnuje.
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Różeniec górski – wygładza, oczyszcza i dezynfekuje skórę; chroni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, spowalnia
procesy starzenia się skóry.
Bylica mongolska – działa przeciwzapalnie, usuwa świąd, przyspiesza gojenie ran.
Tarczyca bajkalska – działa antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo, antyoksydacyjnie.
Kokoryczka wonna – działa przeciwzapalnie, odżywczo i ściągająco, przyspiesza gojenie ran i obrzęków.
Jasnota biała – działa przeciwzapalnie i regenerująco.
Nie zawiera SLS i parabenów.
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