Oliprox – przełom w walce z łupieżem
Właśnie założyłaś elegancką sukienkę, poprawiłaś fryzurę… Wyglądasz świetnie! Ale co to za
białe płatki na ramionach i włosach?! Znów ten łupież! Czy naprawdę nic go już nie pokona?
Sięgnij po całkowicie nowe produkty, które właśnie pojawiły się na aptecznych półkach –
dermatologiczny szampon przeciwłupieżowy z odżywką Oliprox oraz jedyną na rynku piankę
przeciwłupieżową bez spłukiwania Oliprox.

Czy wiesz, że co druga osoba ma problem z nawracającym łupieżem?
Niestety, nikt nie potrafi zdiagnozować do końca przyczyny tej krępującej dolegliwości. Przyjmuje
się, że najczęstszym winowajcą jest mały grzybek Malessezia furfur (dawniej znany jako
Pityrosporum ovale), stanowiący część naturalnej flory bytującej na naszej skórze. Z nie do końca
poznanych powodów, zaczyna się nadmiernie namnażać, co skutkuje pojawieniem się
znienawidzonych białych płatków – łupieżu...
Niestety, tak popularne drogeryjne szampony zazwyczaj jedynie pogłębiają problem, przy okazji
przesuszając skórę i włosy. Najczęściej stosowane szampony apteczne mają również coraz mniejszą

skuteczność ze względu na stopniowe uodparnianie się Malessezia furfur na powszechnie
stosowane w nich substancje czynne. Przy czym dodatkowo po zastosowaniu tego typu preparatów
często zdarza się wypłukiwanie koloru, czy też drażniący zapach pozostający długo na skórze i
włosach.
Rozwiązaniem może okazać się szampon, bądź pianka Oliprox. Są to innowacyjne preparaty, o
dermatologicznie potwierdzonej skuteczności, oferujące unikatowe połączenie działania
przeciwłupieżowego z bardzo dobrymi właściwościami kosmetycznymi.
W skład serii przeciwłupieżowej Oliprox wchodzą:
• Oliprox Szampon przeciwłupieżowy z odżywką
• Oliprox Pianka przeciwłupieżowa bez spłukiwania
Rodzina preparatów Oliprox bazuje na skutecznym połączeniu dwóch uznanych substancji
czynnych: piroktonu olaminy i klimbazolu o szerokim spektrum działania p/grzybiczego i
p/bakteryjnego. Łagodzących również występujący przy łupieżu świąd, wynikający ze stanu
zapalnego.
Oliprox Szampon przeciwłupieżowy z odżywką jako jedyny na rynku zawiera w swoim składzie
dodatek kwasu glikolowego, znanego choćby z profesjonalnych preparatów anti-aging. Dzięki
odpowiednio dobranemu stężeniu, nawilża skórę i normalizuje jej pH, nie podrażniając spojówek.
Zawarta w preparacie odżywka, bogata w skuteczne substancje odżywcze: d-panthenol, alantoinę,
biotynę, glicerynę czy ekstrakt z nasion bawełny pozostawia włosy przyjemnie miękkie w dotyku,
podatne na układnie, a delikatna kompozycja zapachowa daje poczucie wyjątkowej świeżości.
Warto nadmienić, że szampon Oliprox jest całkowicie bezpieczny dla koloru Twoich włosów, także
jeśli wzmacniasz ich barwę farbą.
Sugerowana cena detaliczna butelka 200 ml: 37 zł
Oliprox Pianka jest to jedyna na rynku pianka przeciwłupieżowa bez spłukiwania! Świetnie
sprawdza się podczas wyjazdów, czy też jako kontynuacja kuracji w celu uniknięcia nawrotów.
Możesz ją także używać po zastosowaniu ulubionego szamponu, by wzmocnić, czy też uzyskać
właściwości p/łupieżowe. Dzięki zawartości substancji odżywiających skórę i włosy (podobnych do
tych występujących w szamponie Oliprox), nie musisz się obawiać nadmiernego obciążenia, czy też
sklejania fryzury. Nie jest to pianka kosmetyczna, więc zamiast wgniatać we włosy, wcieraj ją
partiami w skórę głowy. Jeśli używasz preparatów do stylizacji możesz z nich potem śmiało
skorzystać.
Pamiętaj, że łupież lubi powracać, więc nie kończ kuracji zbyt pochopnie. Stosuj profilaktycznie
produkty Oliprox by nie dać Malessezji żadnych szans!
Sugerowana cena detaliczna butelka 150ml: 39zł

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
operację należy powtórzyć zawsze dwa razy.
Oliprox Piankę wmasować w czystą, wilgotną skórę głowy i pozostawić do wyschnięcia. Nie należy
spłukiwać!
Artykuł został opublikowany w serwisie http://www.udziewczyn.pl/

