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Mnoho vnitřních a vnějších faktorů má nepříznivý vliv na pokožku hlavy a její přirozenou rovnováhu, což může 
mít za následek pocit svědivé, suché a napjaté pokožky. Kosmetický přípravek Nizoral® Care tonikum 
poskytuje ochranu a péči pro svědivou a podrážděnou pokožku hlavy.

Čím je Nizoral® Care tonikum jedinečné?

Toto tonikum značky Nizoral® Care se specializací na péči o pokožku hlavy obsahuje inovativní komplex přírodních 
složek, které zmírňují nepříjemný pocit pokožky hlavy a významně ulevují od svědění a suchosti. Lehká nemastná 
textura tohoto bezoplachového tonika je vhodná pro každodenní použití.  

Extrakt z kaktusu Extrakt z magnólie

Kaktus vyniká svou odolností a schopností přežít i v 
extrémních podmínkách. Nizoral® Care tonikum 
využívá extrakt z kaktusu pro podporu přirozené 
ochranné bariéry pokožky hlavy. Díky takto 
získaným protisvědivým a zklidňujícím 
vlastnostem napomáhá tonikum v 
péči o podrážděnou pokožku 
hlavy.

Extrakt z této krásné rostliny podporuje péči o pokožku 
hlavy díky svým jedinečným zklidňujícím a hydratačním 
vlastnostem.

Piroctone Olamine

Tato složka je velmi dobře známa pro své antibakteriální vlastnosti, které napomáhají obnovit rovnováhu podrážděné 
pokožky Vaší hlavy a mohou pomoci rovněž v případech, kdy je potřeba intenzivnější péče, např. při výskytu lupů.

Jak se Nizoral® Care tonikum používá?

Inovativní aplikátor umožňuje jednoduchou a přesnou 
aplikaci na pokožku hlavy. Aplikujte dvakrát denně nebo v 
případě potřeby několikrát denně přímo na suchou nebo 
mokrou pokožku hlavy a jemně vmasírujte. Neoplachujte. 
Lze použít před vysoušením vlasů fénem. Nizoral® Care 
tonikum lze použít v kombinaci s dalšími produkty vlasové 
péče nebo produkty pro vlasový styling a je vhodné pro 
všechny typy vlasů.

https://nizoral-sampon.cz/
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Péče o Vaši pokožku hlavy

Lidská kůže představuje vnější pokryv těla a je naším největším orgánem. Jelikož je v kontaktu s okolním 
prostředím, hraje důležitou roli při ochraně organismu, zejména proti nadměrným ztrátám vody. To se týká 
jak kůže bez ochlupení, tak kůže s mírným až hustým vlasovým porostem, jako je pokožka hlavy. 
Předpokladem pro zajištění této ochranné funkce je zdravá pokožka, které je věnována patřičná péče. Kůže 
s vlasovým porostem (jako je pokožka hlavy) a kůže bez ochlupení se liší svou strukturou. Zatímco u kůže 
s vlasovým porostem je epidermis (vnější vrstva kůže) tenčí než u kůže bez ochlupení, vstva dermis, která 
se nachází níže, je u kůže s vlasovým porostem tlustší, jelikož obsahuje vlasové kořínky, musculus arrector 
pili (svaly umožňující pohyb vlasů) a mnoho mazových žláz.

Je-li kůže vystavena zátěžovým faktorům, může být její ochranná 
funkce rovněž snížena. To se může projevovat svěděním, lupy, 
zarudnutím, napjatou kůží nebo jiným podrážděním. Ačkoli pokožka 
hlavy plní stejnou funkci jako kůže, může zarudnutí, suchost kůže 
nebo jiné podráždění zůstat nepovšimnuto, jelikož není viditelné z 
důvodu vlasového porostu. Různými vlivy namáhaná pokožka hlavy 
může způsobit nepříjemné pocity. Tvorba lupů, nadměrná produkce 
kožního mazu, vypadávání vlasů (dědičné) a jiné negativní působení 
mohou namáhanou pokožku hlavy významně zatížit.

Je-li pokožka obličeje nebo těla napjatá nebo suchá a citlivá, přirozeně sáhneme po vhodných pečujících 
produktech, abychom pokožku ochránili, zvlhčili a podpořili její ochrannou bariéru. Totéž platí i pro pokožku 
hlavy. Správná péče, zejména u podrážděné pokožky hlavy, např. z důvodu lupů, vypadávání vlasů 
(dědičného), nadměrné suchosti, může pokožku ochránit. Je důležité pokožku zklidnit, dodat jí potřebnou 
vlhkost a posílit její ochrannou bariéru. Vzhledem k odlišné struktuře, konkrétně vlasovému porostu, tenčí 
epidermis a mnoha mazovým žlázám, vyžaduje pokožka hlavy speciální péči uzpůsobenou jejím potřebám. 

Nizoral 20 mg/g šampon je léčivý přípravek k zevnímu použití. Obsahuje ketoconazolum.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Objevte více produktů značky Nizoral®, která se specializuje na péči o pokožku hlavy:

https://nizoral-sampon.cz/

Opakující se lupy?
Už jste vyzkoušeli všechno? 

Většina lupů je způsobena kvasinkami.
Nizoral 20 mg/g šampon je odstraňuje. 
• Efektivně bojuje s kvasinkami způsobujícími lupy
• Ulevuje od svědění a zmírňuje tvorbu lupů
• Viditelné dlouhotrvající výsledky již po 2 týdnech 

Nizoral 20 mg/g šampon bojuje proti příčině lupů


