Pszoriázisos, szeborreás bőr
mindennapi ápolására
Krém
50ml és 100ml
Megnyugtatja az irritált bőrfelületet,
csillapítja a viszketést, a bőr hámlását. Magas nedvességtartalma
miatt hidratálja a száraz, felrepedezett pszoriázisos bőrt. Parabénmentes, bőrgyógyászatilag tesztelt. Mesterséges színezéket nem tartalmaz,
illatanyaga allergénmentes. Használható a napi tisztálkodás után, de
igény szerint naponta többször is az
irritáció által érintett területen.
Bőségesen vigye fel a krémet, majd
várjon egy-két percet a teljes felszívódásig.*

Testápoló balzsam
250ml
Megnyugtatja az irritált bőrfelületet,
csillapítja a viszketést, a bőr hámlását.
Magas nedvességtartalma miatt hidratálja a száraz, irritált, felrepedezett
pszoriázisos bőrt. Bőrnyugtató, bőrtápláló hatású. Parabénmentes, mesterséges színezéket nem tartalmaz. Bőrgyógyászatilag tesztelt. Használható a
napi tisztálkodás után, de igény szerint
naponta többször is az irritáció által
érintett területen. Bőségesen vigye fel
a testápoló balzsamot a bőrfelületre,
gyengéd mozdulatokkal oszlassa el,
majd várjon egy-két percet a teljes felszívódásig.*

További információ:
www.psorioderm.com • www.pezomed.com

Sampon
pikkelysömörös, szeborreás fejbőrre
250ml
Hajápoló, hajkondicionáló, intenzív nyugtató hatású. Hatékonyan pótolja a bőr
hiányzó zsiradékait, megnyugtatja az irritált bőrt, csillapítja a viszketést. Nem
szárítja ki a fejbőrt. Aktív összetevői megakadályozzák a hámlás folyamatát és
megszüntetik az irritációt. Parabénmentes, bőrgyógyászatilag tesztelt. Használja
hetente két-három alkalommal, vagy akár
minden nap. A dúsan képződött habot öt
percig hagyja a fejbőrön, majd alaposan
öblítse le. A haj könnyen fésülhető lesz.

Tusfürdő
250ml
Intenzív bőrtápláló tusfürdő mindennapos használatra. Speciális alkotói
hidratálják a bőrt, segítenek az elveszített folyadék visszaszerzésében. Tisztító anyagai megelőzik a bőr kiszáradását, már tusolás közben pótolják a
hiányzó zsiradékot. Megnyugtatja az
irritált bőrt, csillapítja a viszketést és
meggátolja a folyadékveszteséget. Parabénmentes, mesterséges színezéket
nem tartalmaz. Bőrgyógyászatilag tesztelt. A napi tisztálkodás során először
vigye fel a tusfürdőt nedves bőrére,
fürdés után öblítse le. Dörzsölés nélkül
szárítsa meg bőrét.*
*A termék szalicilsavat tartalmaz, használatát három éves kor alatt
nem javasoljuk.
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