
Șampoane medicinale DERMOTIS



PsoriTIS șampon
cu uree 10%

IGIENA ȘI ÎNTREȚINEREA PIELII 
SCALPULUI CU TENDINȚĂ DE PSORIAZIS, 
SEBOREE, DERMATITĂ SEBOREICĂ, 
MĂTREAȚĂ, LICHEN PLAN, PITIRIAZIS, 
ICHTIOZĂ

UREE 10%, EXTRACTE DIN GERMENI DE 
GRÂU ȘI GHIMPE

Șamponul are proprietăți hidratante, 
regenerante și keratolitice asupra firului de păr 
uscat și deteriorat. Favorizează îndepărtarea 
plăcilor scuamoase de la rădăcina firului de păr, 
provocate de psoriazis.
Extractul de ghimpe activează microcirculația la 
nivelul rădăcinii firului de păr, iar extractul de 
germeni de grâu, cu rol nutritiv, hrănește firul de 
păr și scalpul datorită conținutului bogat în 
proteine naturale.
Are o bază de spălare blândă, fără să irite pielea 
sensibilă.



Șampon medicinal

MĂTREAȚĂ
SCUAME ADERENTE 
SCALP IRITAT, GRAS SAU USCAT  

REZORCINĂ, SALCIE, ALANTOINĂ

Șampon medicinal cu efect keratolitic.
Ajută la îndepărtarea cojilor și scuamelor în placi 
aderente formate la nivelul scalpului şi a 
mirosului neplăcut.
Previne formarea mătreţii şi hipersecreţia 
glandelor sebacee. 
- acidul salicilic are efect exfoliant și de curățare;
- extractele naturale (salcie, stejar, mesteacăn) 
au efect de potențare a acțiunii acidului salicilic 
și contribuie la regenerarea rădăcinii firului de 
păr;
- alantoina are efect calmant asupra scalpului.



Șampon medicinal
de întreținere

EFECT RE-ECHILIBRANT 
CALMEAZĂ ȘI PURIFICĂ SCALPUL 
EFECT ANTI-RECIDIVĂ 

GĂLBENELE, MUȘEȚEL, URZICĂ

Spală pielea capului uşor iritată şi sensibilă. 
Se recomandă Șamponul medicinal de întreținere 
după utilizarea Șamponului medicinal. 
Datorită conținutului bogat în extracte vegetale, 
șamponul are proprietăți astringente, 
decongestionante, dezodorizante și regenerante 
asupra firului de păr.



Șampon antipelicular
cu climbazol

MATREAȚĂ USCATĂ 
SCUAME FINE 
HIDRATANT 

STEJAR, PĂTLAGINĂ, MESTEACĂN

Previne formarea mătreții  și calmează 
mâncărimea pielii capului. Asocierea 
climbazolului cu acidul salicilic contribuie la 
înlăturarea scuamelor uscate, fine și albe. 
Extractele naturale din plante au proprietăți 
astringente, regeneratoare și nutritive la nivelul 
scalpului și firului de păr. 
Înlătură disconfortul cauzat de depunerea 
mătreții pe haine.



Șampon antiseboreic
cu ichtiol

MĂTREAȚĂ SEVERĂ
SCUAME GRASE 
CALMANT 

STEJAR, GĂLBENELE, SALVIE

Elimină pe termen lung matreata, scuamele și 
cojile  aderente de pe firul de păr, calmează 
inflamația, pruritul şi eritemul pielii capului si 
normalizează secreția excesivă de sebum. 
Produsul are proprietăţi cicatrizante şi protejează 
epiderma susceptibilă să se infecteze.
Recomandat pentru matreata grasa, scalp gras 
seboreic, scuame aderente 
Şamponul nu conţine parfum.



Șampon cu sulf

ANTIMATREAȚĂ 
ANTISEBOREIC
SCALP IRITAT

STEJAR, BRUSTURE

Şamponul cu sulf curăţă şi întăreşte părul gras. 
Este destinat întreţinerii pielii capului afectată de 
seboree; 
previne căderea părului şi apariţia mătreţii; 
reduce secreţia seboreică, care favorizează 
formarea scuamelor. Asocierea sulfului cu 
extractele naturale de stejar şi brusture conferă 
produsului proprietăţi keratoplastice, 

astringente, hidratante şi emoliente.


