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Pirolam szampon 150 ml
 

Cena: 36,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Szampony

Producent MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Pirolam szampon – kosmetyk apteczny do walki z łupieżem

Pirolam szampon to specjalistyczny kosmetyk apteczny. Wśród składników, które go tworzą znajduje się m.in. cyklopiroksolamina.
Jest to lek przeciwgrzybiczy, który charakteryzuje się wyjątkowo szerokim spektrum działania. Jego zadaniem jest hamowanie napływu
jonów wapnia oraz potasu do komórki grzyba. Cyklopiroksolamina to jedna z substancji, które mają wpływ na przeznaczenie kosmetyku.
Pirolam szampon jest najczęściej stosowany w celu skutecznego i szybkiego zredukowania zarówno objawów, jak i przyczyny łupieżu.
Oprócz tego, że szampon Pirolam przyczynia się do walki z uporczywym i utrudniającym życie łupieżem, to również posiada własności
myjące oraz pielęgnujące. Jedna z większych zalet szamponu Pirolam to niezwykle starannie dobrane pH – zarówno do potrzeb włosów,
jak i skóry głowy.

Pirolam zawiera w swoim składzie m.in. substancje pielęgnujące oraz substancje odżywcze. Wśród nich znaleźć można witaminę A i E
oraz glicerynę, a także proteiny pszenicy, polyqaternium-7 i Lamesoft® PO 65. Cyklopiroksolamina, która jest jednym ze składników
szamponu, to nowoczesny lek, który łączy w sobie właściwości grzybobójcze i grzybostatyczne. Oprócz zwalczania łupieżu
wykorzystywany jest także w przypadku problemów z łojotokowym zapaleniem skóry. Substancja ta wyróżnia się również działaniem
przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym, które ukierunkowane jest na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Między innymi dzięki
cyklopiroksolaminie szampon Pirolam niszczy grzyby wywołujące łupież i hamuje ich wzrost. Co więcej, łagodzi również stan zapalny
skóry głowy, który występuje bardzo często w przypadku łupieżu.

Czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do stosowania szamponu Pirolam? Jedyną przyczyną, która sprawia, że nie należy korzystać
z tego preparatu, jest nadwrażliwość na jeden z jego składników. Wśród składników szamponu Pirolam znajduje się: Glycerin, Coco-
Glucoside, PEG-150 Distearate, Methylisothiazolinone, Climbazole, Glyceryl Oleate, Tocopheryl Acetate, Ciric Acid, PEG/PPG-120/10
Trimethylolpropane Trioleate, Polyquaternium-7, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Pentylene Glycol, Hydrolyzed Wheat Protein, Aqua,
Ammonium Lauryl Sulfate, Propylene Glycol, DMDM Hydantoin, Sodium Cocoamphoacetate, Retinyl Palmitate, Lauryl Glucoside,
Ciclopirox Olamine, Methylchloroisothiazolinone, Laureth-2, Parfum Liviano 21581, Cocoamidopropyl Betaine.
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Gliceryna, czyli bezbarwna, bezwonna i słodkawa substancja chemiczna, jest jednym ze składników szamponu Pirolam. Jest ona często
stosowana w kosmetykach do włosów – również tych dermatologicznych. Ceniona jest przede wszystkim za wyjątkowe właściwości
nawilżające i bardzo dobre wchłanianie wody. Te cechy sprawiają, że gliceryna znajdująca się w szamponach głęboko nawilża i
uelastycznia włosy. Jej zadaniem jest też zapewnienie odpowiedniego nawilżenia skóry głowy. Oprócz tego włosy po zastosowaniu
szamponu z gliceryną stają się bardziej miękkie, przyjemne w dotyku, sprężyste i zdecydowanie łatwiej się je układa. Dzięki temu
szampon Pirolam przyczynia się nie tylko do zmniejszenia stanów zapalnych i niwelowania łupieżu, ale również do utrzymania włosów w
bardzo dobrej kondycji.

Na włosy bardzo dobrze działają również pozostałe składniki szamponu Pirolam. Wśród nich znajdują się m.in. proteiny pszenicy. Do ich
zadań należy na przykład odbudowa włosów oraz ich nawilżenie. W składzie szamponu Pirolam znajduje się także Lamesoft PO 65, czyli
kompozycja kokoglukozydu – otrzymywana z orzechów kokosowych oraz oleinianu glicerolu – otrzymywanego z oleju
słonecznikowego. Jest to skuteczny środek czyszczący. Jego zaletą jest również to, że jest łagodny i łatwo się go spłukuje. Ponadto jest
przyjazny dla środowiska.

Pirolam w postaci szamponu przyczynia się do skutecznej walki z łupieżem. Jego stosowanie może poprawić ogólną kondycję włosów
– a wszystko to, dzięki doskonałej jakości składnikom. Kosmetyk ten został przebadany dermatologicznie. Nie zawiera barwników. W
przypadku stosowania szamponu Pirolam w celu pozbycia się łupieżu, należy go używać od 2 do 3 razy w tygodniu. Kuracja powinna
trwać 4 tygodnie.

Jak powstaje łupież?

Łupież jest schorzeniem, które polega na nadmiernym podziale komórek naskórka, czego wynikiem jest złuszczanie się warstwy rogowej
naskórka w postaci drobnych płatków. Łupież może rozwinąć się zarówno na skórze suchej, jak i łojotokowej, a jedną z przyczyn
zjawiska są zaburzenia pH skóry, prowadzące do rozmnażania się na skórze grzybów. Inną przyczyną łupieżu może być nieodpowiednia
pielęgnacja włosów i skóry głowy, np. nadużywanie kosmetyków do stylizacji, produktów koloryzujących, zły dobór szamponu do
włosów, niewystarczające spłukiwanie włosów po zastosowaniu szamponu lub odżywki, przegrzewanie włosów podczas zabiegów
termicznych lub mycie włosów zbyt gorącą wodą. Szampon do włosów Pirolam stworzony został na bazie składników, które nie tylko
mogą zwalczać przyczyny powstawania łupieżu, ale też sprzyjają odpowiedniej pielęgnacji włosów, dzięki czemu redukują ryzyko
nawrotu problemu.

Charakterystyka

Szampon z zawartością substancji o działaniu przeciwłupieżowym.
Pirolam szampon jest wysokiej jakości produktem do pielęgnacji włosów, zawierającym składniki o udokumentowanym
działaniu przeciwłupieżowym oraz doskonale poprawiającym kondycję włosów i skóry głowy.
Jak wynika z badań dermatologicznych, szybko i skutecznie likwiduje przyczyny i objawy łupieżu. Wysoką skuteczność w
zwalczaniu łupieżu zapewnia mu formuła zawierająca cyklopiroksolaminę i klimbazol w połączeniu z Hydrolite 5.
Pirolam szampon posiada optymalne własności myjące i pielęgnujące oraz starannie dobrane pH do potrzeb włosów i skóry
głowy:

gliceryna uelastycznia i nawilża włosy oraz skórę głowy,
proteiny pszenicy odżywiają włosy i nadają im połysk,
polyquaternium-7 w widoczny sposób poprawia kondycję włosów i ułatwia ich rozczesywanie,
kompleks witamin A i E sprawia, że włosy stają się elastyczne i jedwabiste,
Lamesoft PO 65 gwarantuje poprawę wilgotności skóry głowy, wygładza ją i uelastycznia, jednocześnie dostarczając
skórze głowy nawilżających lipidów, ułatwia jej regenerację.

Stosowanie
Włosy i skórę głowy zwilżyć dokładnie wodą. Nanieść i delikatnie wmasować preparat, aż do uzyskania piany. Pianę pozostawić na około
3-5minut, a następnie dokładnie spłukać. Czynność powtórzyć.
Zwalczanie łupieżu: Stosować 2-3 razy w tygodniu przez ok. 4 tygodnie.
Zapobieganie nawrotom łupieżu: Stosować 1 raz w tygodniu przez 3 miesiące.

Składniki
Ammonium Lauryl Sulfate, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, Sodium Cocoamphoacetate, Cocoamidopropyl Betaine,
Glycerin, PEG/PPG-120/10 Trimethylolpropane Trioleate, Laureth-2, Pentylene Glycol, Ciclopirox Olamine, Coco- Glucoside, Glyceryl
Oleate, Polyquaternium-7, PEG-150 Distearate, Propylene Glycol, Parfum Liviano 21581, Hydrolyzed Wheat Protein, DMDM Hydantoin,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Climbazole, Ciric Acid, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Aqua.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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