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Pura Natura Psoristop łuszczyca egzema - z wyciągiem korzenia mahonii pospolitej do
pielęgnacji skóry.

      

  

Seria kosmetyków pielęgnujących PSORISTOP do codziennej pielegnacji skóry
z dolegliwościami dermatologicznymi.

  

Zabieg delikatnego oczyszczania oraz natychmiastowego nawilżenia i ukojenia skóry podatnej
na podrażnienia, łuszczenie i swędzenie.

  

Kosmetyki PSORISTOP są bogate w autentycznie naturalne ekstrakty roślinne o wysokiej
jakości, oleje, masła, woski roślinne, naturalne detergenty pozyskiwane z cukrów,
aminokwasów i witamin.

  

Główne składniki aktywne: ekstrakt korzenia z Mahonii pospolitej (10%), ekstrakt z polifenoli
liści drzewa oliwnego,oleje makadamii, awokado, oliwy, pantenol.
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Mahonia pospolita to krzew rosnący na skalistych górach Ameryki Północnej. Badania kliniczne
wykazały skuteczność działania w sferze:

    
    -   regulacji proliferacji nowych komórek, hamując wzrost keratynocytów.  
    -  jest skuteczna w leczeniu stanów zapalnych skóry,  
    -  wykorzystywana jest do leczenia chorób skórnych przewlekłych: np. łuszczycy (łac.
psoriasis), trądzików (acne), wyprysków (eczema) i opryszczki (herpes).   

  

Głównymi związkami aktywnymi mahonii jest alkaloid izochinolinowy berberyna, która posiada
działania przeciwnowotworowe, przeciwutleniającego, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne
i przeciwgrzybiczne; oraz polifenol kwas chlorogenowy również silny przeciwutleniacz.

  

{tab=PSORISTOP Szampon do włosów}
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PSORISTOP Pura Natura House Szampon do włosów
  

Wyjątkowo delikatny Szampon do mycia włosów i skóry głowy, zawiera aktywne
substancje: wyciąg z mahonii pospolitej, ekstrakt z liści z drzewa oliwnego i pantenol.

  

Natychmiast likwiduje podrażniony skalp,  łuszczenie i suchość skóry głowy.

  

Chroni skórę głowy przed rogowaceniem. Łatwy w spłukiwaniu. Nie wysusza skóry głowy. Nie
podrażnia oczu i pozostawia włosy naturalnie miękkie.

  

Pojemność: 250 ml  Nadaje się do codziennego użytku, od urodzenia.

  

Skóra łuszczycowa jest bardzo delikatna i wrażliwa, dlatego do codziennego oczyszczania
i nawilżania skóry dobrym rozwiązaniem są szampony, płyny i kremy naturalne. 
 Prawidłowa pielęgnacja skóry łuszczycy wydłuża process remisji, a nawroty są mniej intesywne
i rzadsze. 
 Kluczową rolę odgrywa cenny wyciąg z Mahonii pospolitej. Już Indianie zauważyli, że korzeń
mahonii przyspiesza gojenie ran, leczy choroby skórne czy rożnego rodzaju infekcje. Zawiera
naturalny antybiotyk –berberynę.
 Działa przeciwzapalnie. 
 Zawiera alkaloidy mahoniowe, które hamują wzrost patologicznych komórek w łuszczycy.
 Wyciąg z liścia oliwnego to naturalny antybiotyk, a przy czym wspaniale nawilża skórę.
 Pantenol- jedna z substancji witaminy B5, poprawia barierę lipidową naskórka, działa
łagodząco na wszelkiego rodzaju zaczerwienia i podrażnienia skóry.

  

Ingredients: Aqua, Cocomidopropyl Betaine, Sorbitol, Glycerin, Giar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Mahonia Aquifolium Root Extract, Olea Europaea Leaf Extract, Panthenol,
Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Corn Starch, Lactic Acid, Citric Acid, Phenoxyethanol,
Glyceryl Laurate

  

Kosmetyki PSORISTOP są zawsze wolne od:
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Perfum, olejków eterycznych, alergenów, silikonów, parafiny, olei mineralnych, wosków i
eterów, PEG, PPG, POE, glikolu, petrochemicznych środków powierzchniowo czynnych  SLS /
SLES / siarczanów parabenów, syntetycznych kolorantów, alkoholu etylowego, chlorku sodu,
plastikowych środków zagęszczających polimerów, dioksyn

  

{tab=PSORISTOP Płyn do mycia ciała i twarzy}

  

PSORISTOP Pura Natura House -Bardzo delikatny płyn do
mycia ciała i twarzy na łuszczycę
  

Preparat został specjalnie opracowany do codziennego oczyszczania delikatnej i wrażliwej
skóry z problemami dermatologicznymi skóry typu ŁUSZCZYCA czy EGZEMA, trądzik czy
opryszczka. Bogaty w wyciąg z Mahonii nadaje się do mycia twarzy, rąk i ciała. Skutecznie
oczyszcza, zapobiegając powracania podrażnień, zaczerwienień i suchej skóry. Wspiera terapię
farmakologiczną, zapobiega złuszczaniu naskórka i łagodzi świąd.
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Nadaje się do codziennego użycia jak mydło. Nadaje się do użycia od narodzin.

  

Ingredients: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sorbitol, Glycerin, Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Mahonia Aquifolium Root Extractm Panthenol, Olea Europaea Leaf Extract, Allantoin,
Lactic Acid, Citric Acid, Phenoxyethanol, Glyceryl Laurate

 Pojemność 300 ml.

  

Czy wiesz że ?

  

Według dermatologów, około 2% populacji świata cierpi na dolegliwości skóry związane
z suchością, zapaleniem, złuszczaniem oraz chorobami dermatologicznymi typu łuszczyca.
 Obecne rozwiązanie tego problemu – seria kosmetyków PSORISTOP 97,5% oraz 99,2 %
składniki naturalnego pochodzenia oparta jest na kojącym wyciągu z rośliny Mahonia
aquifolium, liści z drzewa oliwnego oraz pantenolu. Alkaloidy występujące w Mahonii hamują
podział i wzrost niektórych komórek skóry, tym samym obniżają stan zapalny i zapobiegają
zarażaniu zdrowych komórek

  

{tab=PSORISTOP Krem z wyciągiem Mahonii}
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PSORISTOP Dermo Krem z wyciągiem Mahonii  

Naturalny dermo krem  z ekstraktem korzenia Mahonii pospolitej (10%), -krzewu rosnącego na
skalistych górach Ameryki Północnej; Cenne alkaloidy mahoniowe pomagają przywrócić
zdezorganizowaną proliferację komórek, zapobiegając tym samym nadmiernemu złuszczaniu
naskórka.

  

Łagodzi podrażnienia, świąd, zaczerwienienie i pieczenie. Mahonia jest skuteczna w leczeniu
stanów zapalnych skóry, dlatego wykorzystywana jest do leczenia chorób przewlekłych skóry
typu łuszczyca (psoriasis), wyprysków (egzema), trądziku (acne), opryszczki (herpes).

  

Nadaje się do codziennej pielęgnacji podrażnionej i zrogowaciałej skóry (hiperkeratoza)
łuszczycowej. Odżywia i chroni, natychmiast eliminuje uporczywą suchość skóry. Testowany
dermatologicznie.
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Pozostałe aktywne składniki:

  

·          wyciąg liścia drzewa oliwnego

  

·          pantenol

  

·          żel aloesu

  

Sposób użycia:

  

Nadaje się do użytku od urodzenia, niewielką ilość kremu wmasować w wybrane miejsca skóry
kilka razy dziennie.

  

Pojemność 75ml

  

Ingredients: Aqua (Water), Glycerin, Macadamia Ternifolia Seed (Macadamia) Oil, Persea
Gratissima ( Avocado) Oil, Olivoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol,
Glyceryl Oleate, Glyceryl Stearate, Mahonia Aquifolium Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf
Juice, Hydrolyzed Algae Extract, Chondrus Crispus Powder,Algin, Olea Europea (Olive) Leaf
Extract, Bisabolol, Panthenol, Allantoin, Hydrolized Wheat Protein, Tocopherol, Lecithin,
Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum, Sodium Dehydroacetate,
Phonoxyethanol, Potassium Sorbate, Titanium Dioxide, Tetrasodium EDTA.

  

SERIA KOSMETKÓW PSORISTOP nie zawiera:

  

Perfum, olejków eterycznych, alergenów, silikonów, parafiny, olei mineralnych, wosków
i eterów, PEG, PPG, POE, glikolu, petrochemicznych środków powierzchniowo czynnych SLS /
SLES / siarczanów parabenów, syntetycznych kolorantów, alkoholu etylowego, chlorku sodu,
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plastikowych środków zagęszczających polimerów, dioksyn

  

{/tabs}

  

Zapraszamy na stronę produktów i do sklepu https://naturahouse.sellingo.pl/

  źródło: Materiały nadesłane przez firmę NATURENS Natalia Sokoli
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https://naturahouse.sellingo.pl/pura-natura-psoristop-sucha-alergiczna-luszczyca-egzema/

