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Pirolam odżywka do paznokci z ceramidami 11 ml
 

Cena: 20,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 11 ml

Postać Odżywki do paznokci

Producent MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Pirolam odżywka do paznokci z ceramidami jest produktem, który zaleca się stosować regularnie na płytkę paznokciową.
Preparat ma delikatny, łososiowy kolor i dostępny jest w butelce z praktycznym pędzelkiem ułatwiającym jego prawidłową aplikację na
płytce paznokciowej. Kosmetyk nie ma w składzie surowców pochodzenia odzwierzęcego. Produkt można stosować pod lakier do
paznokci, jednak sprawdzi się również jako wyłączna warstwa na płytce paznokciowej. Nie trzeba aplikować go i zmywać codziennie –
wystarczy robić to około 2 razy w tygodniu (co 4 dni).

Na co jest Pirolam odżywka do paznokci z ceramidami? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest łamliwość paznokci i problem ich
osłabienia oraz rozdwajania się. Składniki kosmetyku przyczyniają się do wzmocnienia płytki paznokcia oraz wspierają jej regenerację i
jednocześnie zmniejszają jej podatność na uszkodzenia. Kosmetyk dodatkowo przyczynia się do zwiększenia elastyczności płytki
paznokciowej, a oprócz tego zapewnia paznokciom ochronę przed rozdwajaniem się oraz łamaniem.

W opakowaniu znajduje się 11 ml Pirolam odżywka do paznokci z ceramidami. W skład kosmetyku wchodzą ceramidy, których
zadaniem jest wypełnianie i wyrównywanie ubytków płytki paznokciowej, a w konsekwencji wzmacnianie jej struktury oraz wygładzanie
jej powierzchni. Całkowity skład odżywki do paznokci podano na opakowaniu. Zgodnie z informacjami tam zawartymi w składzie
kosmetyku można znaleźć Butyl oraz Ethyl Acetate, a także Nitrocellulose oraz Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols
Copolymer. W formule kosmetyku znajduje się także Acetyl Tributyl Citrate, a oprócz tego Isopropyl Alcohol oraz Stearalkonium
Hectorite. Formuła odżywki do paznokci zawiera również takie składniki jak Camphor, a także Ceramide NP, Ceramide AP i Ceramide
EOP. Dodatkowo formułę uzupełnia Phytosphingosine oraz Cholesterol, a także Sodium Lauroyl Lactylate, Carbomer oraz Xanthan Gum.
Listę składników odżywki do paznokci zamyka Aqua, Methylparaben oraz Propylparaben, a także CI 77891, CI 77491 oraz Citric Acid.

Jak stosować kosmetyk Pirolam odżywka do paznokci z ceramidami? Zaleca się aplikację dwóch warstw odżywki na płytkę
paznokciową jednorazowo. Po 4 dniach od aplikacji odżywki na płytkę paznokci należy zmyć ją wacikiem nasączonym zmywaczem do
paznokci. Następnie należy ponownie nałożyć dwie warstwy nowej odżywki. Czynność powinna być powtarzana przez 2-3 tygodnie.
Odżywka powinna być stosowana regularnie, co zapewni pełną ochronę płytki paznokcia. Pirolam odżywka do paznokci z
ceramidami może być stosowana jako baza pod lakier do paznokci – wówczas nie tylko dbać będzie o wzmocnienie płytki, ale również
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ochroni ją przed przebarwieniami, a dodatkowo korzystnie wpłynie na trwałość koloru lakieru.

W czasie korzystania z odżywki do paznokci nie zaleca się jednoczesnego korzystania z innych kosmetyków działających tak samo lub
podobnie. Kosmetyk Pirolam odżywka do paznokci z ceramidami ma też przeciwwskazania – nie należy korzystać z niego, jeśli
pacjent jest nadwrażliwy na chociaż jeden ze składników znajdujących się w jego formule.

Opis
Przekazy marketingowe Działanie:

Regeneruje paznokcie

Zwiększa elastyczność płytki paznokciowej

Chroni przed nadmiernym łamaniem i rozdwajaniem się paznokcia

Odżywka zastosowana jako baza pod lakier zabezpiecza paznokcie przed przebarwieniami oraz przedłuża trwałość koloru.

Opis produktu / przeznaczenie Ceramidy wzmacniają strukturę paznokcia, wyrównują ubytki i wygładzają jego powierzchnię.
Zmniejszają łamliwość paznokci i rozdwajanie, zapewniając jednocześnie ich większą elastyczność.
Ingredients (INCI) Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic Anhydride Copolymer, Acetyl
Tributyl Citrate, Isopropyl Alcohol, Styrene/Acrylates Copolymer, Stearalkonium Bentonite, Acrylates Copolymer, Phthalic
Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols Copolymer, Stearalkonium Hectorite, Ceramide AP, Ceramide NP, Ceramide EOP,
Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate, Carbomer, Xanthan Gum, Phenoxyethanol
Sposób użycia Nałożyć 1-2 warstwy odżywki na płytkę paznokcia. Po 4 dniach zmyć paznokcie zmywaczem do paznokci. Proces
rozpocząć ponownie. Aplikować przez 2-3 tygodnie.
Systematyczne stosowanie zapewnia pełną ochronę płytki paznokcia.

Dostępne wielkości opakowań 11 ml

Składniki
Compositum

Stosowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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