Triple Action Scalp Therapy
Shampoo
KÄYTTÖOHJEET
Psoriasis ja taliköhnä
Hiuspohjassa olevaa paksua psori-karstaa tai taliköhnää
suosistellaan hoitamaan seuraavasti:

1. Kastelllaan hiuspohja lämpimällä vedellä ja pyyhekuivataan hiukset ja
hiuspohja huolella.
2. Levitetään shampoo"karstan" päälle sekä tulehtuneeseen alueeseen
huolella. Shampoo on hieman geelimäistä ja asettuu ihoon hyvin. Ei koko
hiuspohjaan tai hiuksiin.
3. Annetaan vaikuttaa 20 minuuttia ja irroitetaan karsta varovasti lämpimällä
vedellä, pehmeää froteepyyhettä/pesukäsinettä käyttäen tai varovasti
sormenpäillä hieroen (ei kynsillä).
4. Tehokkaamman hoidon saa, kun laittaa shampoon "okkluusioon", esim.
muovikelmulla tai suihkumyssyllä. Sauna ja lämpö (esimerkiksi
kampaamoissa lämpökupu miedolla lämmöllä) toimivat erinomaisesti
lisätehona. Lämpö ja okkluusio vilkastuttavat vaikuttavien aineiden
toimintaa.
5. Tämä hoitotoimenpide tehdään ensimmäisen viikkona mieluiten päivittäin
tai kunnes oireet ovat helpottuneet tai vähentyneet.
6. YLLÄPITOHOIDOT 2 krt viikossa, kuten edellä.
VINKKI: TRIPLE ACTION SHAMPOO TOIMII MYÖS IHOLLA! SILLÄ
VOIDAAN HOITAA, HELPOTTAA JA ENNALTAEHKÄISTÄ IHON
ONGELMIA SAMALLA TAVOIN KUIN HIUSPOHJASSA.
Triple Action Shampoo on pH-tasapainoitettu ja hellä iholle. Hoito-ohjeet
iholle ovat samat kuin yllä. Shampoota voivat käyttää lapset ja aikuiset.
NORMAALI PÄIVITTÄINEN PESU: Kastele hiukset lämpimällä vedellä,
vaahdota korkillinen shampoota, hiero sillä hiuspohjaa. Anna vaikuttaa 3-4
minuuttia ja huuhtele huolellisesti.
Shampoo on syväpuhdistava ja siksi suosittelemme hoitoaineen käyttöä
pitkille hiuksille. R&B Antioxidant Conditioner soveltuu kosteutusta ja
notkeutta vaativille hiuksille ja Protein Hair Conditioner soveltuu värjätyille,
vahingottuneille tai erittäin kuiville hiuksille syväkosteuttavana hoitoaineena.
Hoitoaineita voidaan myös käyttää hiuksiin leave-in tyyppisesti
kosteuttamaan latvoja tai antamaan lisäkosteutta.
* CE-merkitty lääkinnällinen laite.
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VAIKUTTAVAT AINEET
Katajanmarjaöljy on antibakteerinen, luonnollinen
antioksidantti, joka ehkäisee tulehdusta ja ravitsee
hiuspohjaa.
Katajaöljy (katajan rungosta uutettu öljy) hoitaa ja
ehkäisee psoriasista, hilsettä, hiusten lähtöä,
seborreaa, ihottumaa, ekseemaa ja dermatiittiä.
Eukalyptusöljy on antibakteerinen, antiseptinen ja
antifungaalinen. Se puhdistaa hiuspohjan hilseestä
ja rauhoittaa kutiavaa ihoa. Samalla se hoitaa
hiuksia, tehden niistä kiiltävät ja vahvat.
Teepuuöljy on antibakteerinen ja antifungaalinen.
Se auttaa avaamaan huokosia, puhdistaa
hiuspohjan ja follikkelit epäpuhtauksista.
Coco Glucoside on hellävarainen, luonnollinen,
vaahtoava puhdistusaine, joka pesee hiuspohjan
kuivattamatta sitä. Soveltuu hyvin myös herkälle
iholle.

Vain ulkoiseen käyttöön. Vältä aineen joutumista silmiin ja suuhun. Soveltuu
myös lapsille. Mikäli yllättäviä reaktioita ilmaantuu, ota yhteys lääkäriin.
Ei sovellu käytettäväksi henkilölle, joka on allerginen tuotteen sisältämille
aineosille.

TÄMÄ TUOTE ON OSA 4 ASKELEEN HOITO-OHJELMAA
HIUSTEN KASVUUN JA HIUSPOHJAN HYVINVOINTIIN

