
CARE LINE MAN - Combat

Korpa elleni sampon (250 ml; 1000 ml)

A Combat technológia tartalmaz Salai-t, amely enyhíti a fejbõr irritációját,

a Zinc Pyrithione pedig kiírtja a korpát. Combat sampon lecsendesíti  fejbõrt

és megakadályozza a korpa kialakulását.  Rendszeres használatával

véglegesen megszüntethetõ a korpa.

Salai lecsendesíti az érzékeny fejbõrt és megszünteti az irritációt okozó korpásodást. Rendszeres használat

során a Zinc Pyrithione véglegesen megszünteti a korpát. A Zinc Pyritione egy antioxydáns, ami gyógyító

hatású, ezért képes serkenteni az új cellák növekedését a haj növekedésének különbözõ fázisaiban. Az

alapvetõ ásványi kivonatok lesimítják, lezárják a kutikulákat, így adva védelmet, anélkül, hogy elnehezítenék

a hajszálat és így biztosítják a ragyogó plusz fényt is.

Combat Tecnológia jelentõsége

Tulajdonság:

- Salai megszünteti az irritációt és csillapítja a fejbõrt.

- Zinc Pyrithione leállítja a Malassezia gomba túlzott képzõdését.

  termelõdéséért.

- Továbbá a Zinc Pyrithione tisztító hatása révén nyugtatja a fejbõrt és megszünteti a korpásodást.

Eredmény:

- Nincs több viszketõs fejbõr.

- A korpa eltûnik.

- A rendszeres használat megakadályozza a korpa újboli elõfordulását.

A korpa

Használat:

Nedves hajra vigyük fel majd habosítsuk. Öblítés után ismételjük meg a hajmosást.

Az optimális eredmény érdekében használja legalább kétszer egy héten!

Enyhe tisztító sampon Salai-val, kõszet kristályokkal, természetes

ásványi kivonatokkal és Zinc Pyrithione-nal, veszi fel a küzdelmet

olajos és száraz korpával szemben. A korpát finoman távolítja el.

Rendszeres használata megakadályozza a korpa újbóli kialakulását.

Ajánlott:

Korpás és olajos fejbõrre

Korpás és száraz fejbõrre

Ez a gomba fajta felelõs a túlzott korpa

A bõr felsõ hámrétege állandóan megújul, a sejtek lassan a felszín felé nyomódnak, végül elszarusodnak és

leválnak. A korpás fejbõrû emberek bõrsejtjei 2-7 nap alatt megérnek és leválnak, míg az egészséges

fejbõrnél ez az érték 30 nap körül van. Az így elhalt nagyobb mennyiségû bõrsejt a megnõtt faggyútermelõdés

miatt összetapadva nagy, olajos csomókban válik le, amik fehér vagy szürkés foltokként jelentkeznek a

fejbõrön, egyéb bõrterületeken vagy a ruházaton. Kísérõ tünetként a fejbõr viszkethet.  Malassezia nevû

gomba a felelõsé a korpásodásért.  Bár ez a gomba elõfordul az egészséges és a korpás fejbõrön egyaránt,

felfedezték, hogy a valódi okozó a Malassezia globosa egy fejbõr-specifikus gombafaj. Ez a gomba

a faggyú trigliceridjeit bontja le lipáz segítségével, melynek során egy melléktermékként oleinsav és egy

zsírsav keletkezik. Az oleinsav behatol az epidermisz felsõ rétegébe, a ahol az arra fogékony személyeknél

gyulladásos reakciót vált ki, ami megzavarja a homeosztázist és a szaruréteg sejtjeinek a normálistól

eltérõ leválását eredményezi.
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