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Pirolam szampon 60 ml
 

Cena: 35,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Szampony

Producent MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Pirolam szampon 60 ml jest produktem wykazującym zarówno właściwości myjące, jak i pielęgnujące. Preparat ma pH
dostosowane do potrzeb skóry głowy oraz włosów. Szampon Pirolam jest dostępny w niewielkim opakowaniu, dzięki czemu można bez
problemu zabrać go ze sobą w podróż. Produkt jest przebadany dermatologicznie. Z szamponu mogą korzystać zarówno kobiety, jak i
mężczyźni. Na co jest Pirolam szampon 60 ml? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest oczyszczanie i pielęgnacja włosów oraz
skóry głowy. W związku z zawartością substancji działających przeciwłupieżowo kosmetyk polecany jest pacjentom, którzy zmagają się
z łupieżem. Składniki szamponu Pirolam nie tylko działają przeciwłupieżowo, przyczyniając się do szybkiego i skutecznego zwalczenia
łupieżu, ale również pielęgnują włosy i skórę głowy, poprawiając ich kondycję.

W opakowaniu znajduje się 60 ml szamponu Pirolam. W skład kosmetyku wchodzą substancje o działaniu przeciwłupieżowym,
czyszczącym i pielęgnującym. Szampon zawiera między innymi glicerynę, która ma właściwości nawilżające skórę głowy i włosy.
Substancja ta przyczynia się też do uelastycznienia włosów. Pirolam szampon 60 ml w swojej formule ma również kompleks witamin A
i E, które poprawiają elastyczność włosów i sprawiają, że stają się one jedwabiste. Zawarte w kosmetyku proteiny pszenicy mają
natomiast działanie odżywcze, a oprócz tego nadają włosom zdrowy połysk. Receptura szamponu Pirolam 60 ml zawiera również
Lamesoft PO 65, czyli składnik poprawiający wilgotność skóry głowy. Substancja ta działa uelastyczniająco i wygładzająco, a przy tym
dostarcza skórze głowy lipidy, które wspomagają jej regenerację. Jeśli natomiast chodzi o właściwości przeciwłupieżowe szamponu
Pirolam 60 ml, w składzie kosmetyku znajduje się cyklopiroksolamina i klimbazol w połączeniu z Hydrolite 5, które przyczyniają się do
zwalczania objawów łupieżu.

Jak stosować Pirolam szampon 60 ml? Przed skorzystaniem z kosmetyku zaleca się dokładne zwilżenie włosów i skóry głowy wodą.
Na zwilżone włosy i skórę głowy należy natomiast nanieść odpowiednią ilość kosmetyku, a następnie zaleca się jego dokładne
wmasowanie, aby uzyskać pianę. Pianę utworzoną przez Pirolam należy pozostawić na włosach i skórze głowy przez minimum 3–5
minut, aby składniki aktywne kosmetyku zdążyły zadziałać. Gdy minie podany czas, zaleca się dokładne spłukanie szamponu z włosów i
skóry głowy. Następnie całą procedurę należy powtórzyć. Zaleca się regularne stosowanie kosmetyku przez czas wskazany przez
producenta. Jeśli kosmetyk Pirolam szampon 60 ml będzie stosowany w celu zwalczania łupieżu, zaleca się korzystanie z niego w
częstotliwości 2–3 razy na tydzień przez około 4 tygodnie. W tym czasie szampon Pirolam skutecznie zwalcza łupież oraz łagodzi
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podrażnienia, a przy tym pielęgnuje włosy. W celu zapobiegania nawrotom problemu z łupieżem należy stosować szampon Pirolam raz
w tygodniu przez około 3 miesiące.

Opis
Postać szampon
Przekazy marketingowe PIROLAM® SZAMPON, 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, 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.

Produkt przebadany dermatologicznie, o potwierdzonej skuteczności działania.

Opis produktu / przeznaczenie Pirolam® szampon jest wysokiej jakości produktem do pielęgnacji włosów, zawierającym składniki o
udokumentowanym działaniu przeciwłupieżowym oraz doskonale poprawiającym kondycję włosów i skóry głowy.
Ingredients (INCI) Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Glycerin, Pentylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauryl Glucose
Carboxylate, PEG/PPG-120/10 Trimethylolpropane Trioleate, Laureth-2, Lauryl Glucoside, Ciclopirox Olamine, Polyquaternium-7,
Climbazole, PEG¬150 Distearate, Propylene Glycol, Sodium Chloride, Citric Acid, Coco-glucoside, Glyceryl Oleate, Sodium Citrate, Parfum,
Sodium Benzoate, DMDM Hydantoin, Sorbic Acid, Hydrolized Wheat Protein, Hexyl Cinnamal, Limonene, Retinyl Palmitate, Tocopheryl
Acetate, Methylchloroisothiazolinone, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Methylisothiazolinone
Sposób użycia Włosy i skórę głowy zwilżyć dokładnie wodą. Nanieść i delikatnie wmasować preparat, aż do uzyskania piany. Pianę
pozostawić na około 3 – 5 minut, a następnie dokładnie spłukać. Czynność powtórzyć.

Działanie przeciwłupieżowe: stosować 2-3 razy w tygodniu przez około 4 tygodnie.

Zapobieganie nawrotom łupieżu: stosować raz w tygodniu przez 3 miesiące.

Dodatkowe informacje Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Jeżeli preparat dostanie się do oczu, należy przemyć je wodą
Dostępne wielkości opakowań tuba 60 ml, butelka z pompką/nakrętką flip-top 150 ml, saszetki 6 ml

Składniki
Ciclopirox

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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