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SULPHUR BUSKO Zdrój Mineralny szampon leczniczy 130ml
 

Cena: 42,30 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 130 ml

Postać -

Producent/
Dystrybutor

PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM

Rejestracja Kosmetyk leczniczy

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Nazwa ZDRÓJ szampon leczniczy Postać szamp.leczn. Dawka -  Opakowanie 130 ml  Skład W 100 g szamponu leczniczego zawiera:
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. Działanie -
przeciwłuszczycowe- przeciwłojotokowe- przeciwzapalnie- przeciwgrzybiczoSzampon 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. Wskazania - Łuszczyca skóry głowy- Łojotokowe zapalenie skóry głowy-
Nasilony łojotok owłosionej skóry głowy- Do mycia włosów przetłuszczających się Przeciwwskazania Leku nie należy stosować w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.Zachować szczególną ostroSność stosując Zdrój, gdyż leku nie
należy stosować na uszkodzoną skórę (np. rany). Działania niepożądane Nie stwierdzono działań ubocznych ani zaostrzeń objawów
choroby. Dawkowanie Stosować codziennie lub co drugi dzień w zależności od nasilenia zmian chorobowych przez okres około 3
tygodni w rozcieńczeniu 1:4 (jedna część szamponu i 4 części wody). Uwagi ZDRÓJ jest jedynym szamponem leczniczym (lekiem)
wskazanym w leczeniu chorób skóry głowy takich jak łuszczyca i łojotokowe zapalenie skóry głowy (ŁZS).Szampon Leczniczy ZDRÓJ to
naturalny, polski lek na bazie solanki siarczkowej pochodzącej ze źródeł mineralnych uzdrowisk Busko Zdrój i Solec Zdrój. Uzdrowiska te
od prawie 200 lat skutecznie leczą przewlekłe choroby skóry (łuszczyca, atopowe zapalenie skóry (AZS), łojotokowe zapalenie skóry
(ŁZS) ). 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazdrowie-24.pl
https://www.aptekazdrowie-24.pl/uroda/pielegnacja-wlosow/sulphur-busko-zdroj-mineralny-szampon-leczniczy-130ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

