Șampoane cosmetice cu extracte naturale

Șampon cu extracte
de brusture și urzică

Alăturând specificul farmaciei tradiționale românești cu inovația galenicii moderne, laboratoarele TIS
Farmaceutic creează produse cosmetice delicate, cu texturi fine și efect hidratant, nutritiv și protector.
Cu ajutorul experienței acumulate în cei peste 25 de ani de activitate, îmbogățim formulele
farmaceutice clasice, cu extracte naturale și uleiuri din plante medicinale selectate cu grijă de
specialiștii noștri, din culturi proprii.
Manufacturate în serii mici, produsele cosmetice și dermo-cosmetice marca TIS Farmaceutic îmbină
armonios expertiza științifică și atingerea delicată a naturii.
Binecunoscute în portofoliul TIS Farmaceutic, șampoanele cu extracte naturale Q4U capătă acum o
nouă identitate vizuală, mai proaspătă și mai sugestivă, păstrând aceleași formule clasice care le-au
făcut atât de apreciate.

Șampon cu extracte
de brusture și urzică
Asocierea extractelor din
plante (brusture, urzică,
pătlagină, Aloe Vera) cu
D-panthenol și keratină
conferă șamponului
proprietăți hidratante și
nutritive.
Produsul curăță eficient
părul și scalpul fără a
încărca inutil părul.
Conferă strălucire,
fortifică și redă vitalitatea
firului de păr de la
rădăcină până la vârf;
facilitează coafarea.

Șampon cu extract
de propolis
Previne și combate
mătreața (extract de
propolis).
Curăță scalpul și firul de păr
(acțiune keratolitică
datorată acidului salicilic).
Înlătură mirosul neplăcut
datorat excesului de sebum
și senzația de mâncărime
(extractele de mesteacăn și
coada-șoricelului);
Contribuie la menținerea
stării de sănătate și redă
strălucirea naturală a
părului.

CafeinTIS

Șampon împotriva
căderii părului
Șampon cu consistență
cremoasă, activează
rădăcina firelor de păr în
timpul spălării, încetinind
căderea părului.
Cafeina stimulează
creșterea firului de păr și îi
întărește rădăcina,
D-pantenolul și compușii
bioactivi din extractele
naturale (mesteacăn,
germeni de grâu, castan,
viţă de vie) au rol
hidratant, nutritiv și
protejează rădăcinile
firelor de păr. Utilizat
frecvent șamponul
asigură un păr puternic,
plin de vitalitate.

NUTRITIS
Șampon cremă
Şampon cu consistenţă
cremoasă şi proprietăţi
nutritive asupra scalpului
și rădăcinii firului de păr.
Uleiul de ricin stopează
căderea părului şi
stimulează regenerarea
acestuia. Prin compuşii
bioactivi din extractele
naturale se potenţează
efectul regenerant al
uleiului de ricin și se
asigură nutrienții necesari
pentru o creștere
sănătoasă a părului. Prin
utilizare frecventă părul
devine mai puternic
și mai rezistent la rupere.

Șampon pentru
păr gras
Produs pentru curățarea și
îngrijirea părului și scalpului
cu tendința de îngrășare.
Extractele vegetale (coada
șoricelului, stejar, salvie) și
acidul salicilic, cu
proprietăți keratolitice și
astringente, ajută la
reducerea excesului de
sebum a scalpului. Permite
reducerea frecvenței
spălărilor, hidratează
eficient pielea capului,
activează microcirculația
sanguină la rădăcina
părului pentru a-i permite
să crească mai puternic și
mai frumos. D-pantenolul
și keratina în combinație cu
extractul de urzică
revitalizează părul
degradat.

Șampon revitalizant
Asocierea dintre extractele
naturale din plante bogate
în proteine vegetale
(germeni de grâu, ovăz,
castan, hamei) și Dpantenol, conferă
șamponului proprietăți
hidratante, nutritive și
protectoare asupra
scalpului sensibil și a firului
de păr degradat. Șamponul
creează volum de la
rădăcină fără a încărca
părul, lăsându-l moale și
strălucitor. Acționează în
profunzimea firului de păr,
mărind rezistența la rupere
și lăsând părul ușor de
pieptănat și elastic. Pentru
spălare frecventă.
Poate fi utilizat
concomitent cu
șampoanele medicinale.

Șampon cu extracte
de urzică, nalbă și
D-pantenol
Extractul de nalbă conferă
strălucire, hidratare și
protejează părul vopsit
împotriva decolorării.
Ingredientele bioactive
prezente în formula
şamponului (extractele de
urzică, nalbă şi provitamina
B5) întăresc rădăcina și
protejează cuticula părului
împotriva deteriorării.
Părul îşi recapătă
elasticitatea şi vigoarea
naturală, precum şi nivelul
optim de hidratare.
Baza de şampon este
neagresivă pentru păr.

