Oliprox – przełom w walce z łupieżem!
Niemal każdy z nas miał w życiu problem z sypiącymi się na ubranie białymi płatkami.
A przecież zdrowe włosy to nasza wizytówka. Piękne i zadbane pasma są ozdobą każdej kobiety
oraz mężczyzny. Przypadłości tej nie da się ukryć. Elegancka „mała czarna” czy modny garnitur nie
zachwyci nikogo, gdy jako dodatek na ubraniu pojawi się łupież. Bezlitośnie przyciąga spojrzenia
wszystkich, nie tylko tych najbardziej spostrzegawczych. Łupież odbiera pewność siebie podczas
spotkań towarzyskich a w trakcie rozmów biznesowych dekoncentruje naszą uwagę. W niektórych
środowiskach, gdzie liczy się nienaganna prezencja, obecność łupieżu odbierana jest jako poważne
zaniedbanie. Problem ten dotyczy aż 40% społeczeństwa, częściej jednak pojawia się u mężczyzn.
Najczęstszą przyczyną powstawania łupieżu jest zbyt duże namnożenie się grzyba z rodzaju
Malesessezia. Istnieje również wiele czynników sprzyjających chorobie, takich jak zaburzenia
hormonalne, brak higieny osobistej, stresujący tryb życia, czy zmęczenie. Dodatkowym
sprzymierzeńcem w powstawaniu łupieżu jest podrażnienie skóry głowy wywołane zbyt częstym
stosowaniem szamponów, lakierów, farb czy pianek do włosów.
Gama produktów przeciwłupieżowych z serii Oliprox przeznaczona jest do walki z łupieżem oraz
do utrzymania zdrowego wyglądu włosów i skóry głowy. Posiada unikalną formułę, która zawiera
w swoim składzie substancje przeciwgrzybicze: Climbazole i Piroctone Olamine o szerokim
spektrum działania. Unikalną paletę składników uzupełniają substancje odżywcze: alantoina,
d-panthenol, wyciąg z nasion bawełny, biotyna i gliceryna, które chronią i pielęgnują włosy
pozostawiając je miękkie i lśniące.
W skład serii przeciwłupieżowej Oliprox wchodzą:
•Oliprox Szampon przeciwłupieżowy z odżywką
•Oliprox Pianka przeciwłupieżowa bez spłukiwania
Oliprox Szampon przeciwłupieżowy z odżywką Posiada doskonałe właściwości przeciwgrzybiczne,
przeciwzapalne, antybakteryjne jak i pielęgnacyjne. Climbazole i Piroctone Olamine wzbogacone o
kwas glikolowy usuwają przyczyny i zwalczają objawy łupieżu. Natomiast substancje odżywcze
chronią i regenerują włosy. Substancje zawarte w Szamponie przeciwłupieżowym z odżywką
Oliprox są sprawdzone i bezpieczne, Włosy są zdrowe, lśniące i mocne. W przypadku włosów
farbowanych barwnik nie zostaje wypłukany.
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Sugerowana cena detaliczna butelka 200 ml: 37 zł.
Oliprox Pianka przeciwłupieżowa to innowacyjny produkt na rynku nie wymagający spłukiwania!
Taka formuła zapewnia maksymalnie długą ochronę skóry głowy i włosów a aktywne substancje
działają aż do kolejnego mycia. Dzięki połączeniu dwóch substancji aktywnych doskonale radzi
sobie z każdym rodzajem łupieżu. Poza tym posiada właściwości pielęgnacyjne, jest lekka i nie
skleja włosów.
Sugerowana cena detaliczna butelka 150 ml: 39 zł
STOSOWANIE:
2-3razy w tygodniu, w nienastępujących po sobie dniach.
Aby osiągnąć pożądane efekty, zaleca się 3-miesięczny okres terapii.
Oliprox Szampon z odżywką nanosi się na mokre włosy, masuje, pozostawia na 5min i spłukuje tą
operacje należy zawsze powtórzyć dwa razy.
Oliprox Piankę wmasować w czystą, wilgotną skórę głowy i pozostawić do wyschnięcia. Nie
należy spłukiwać!

Artykuł został opublikowany w serwisie http://starszakiplus.pl
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