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nivelium 

szampon w kremie 

do pielęgnacji włosów i  skóry głowy atopowej łuszczącej się  

 

Hipoalergiczny 

bez SLS i SLES, parabenów, parafiny, silikonów i mydła 

 

Także dla dzieci 3+ 

150 ml 

 

Nivelium to specjalistyczne preparaty dermatologiczne przeznaczone do  pielęgnacji skóry atopowej 

(wyjątkowo wrażliwej, delikatnej, suchej) i łuszczącej się. Ich działanie ukierunkowane jest na 

rekonstrukcję naturalnego czynnika nawilżającego NMF oraz wzmocnienie funkcji odpornościowych 

skóry.  

Podstawą receptury Nivelium jest kompleks substancji rekonstruujących naturalny czynnik 

nawilżający NMF, złożony z aminokwasów, mocznika, α-hydroksykwasów (AHA) i ich soli oraz 

pyrolidonowego kwasu karboksylowego (PCA). Zastosowany kompleks składników zapewnia 

intensywne nawilżenie skóry, nie dopuszczając do przeznaskórkowej utraty wody, dzięki czemu 

zapobiega odwodnieniu skóry i ponownemu pojawieniu się suchości. Dodatkowo mocznik i α-

hydroksykwasy działają keratolitycznie, dzięki czemu delikatnie złuszczają i wygładzają powierzchnię 

skóry.  

Receptura Nivelium została wzbogacona skoncentrowanymi składnikami o działaniu wzmacniającym 

funkcje odpornościowe skóry oraz potęgującymi działanie każdego z preparatów.  

 

nivelium szampon w kremie, specjalistyczny preparat dermatologiczny przeznaczony do mycia i 

pielęgnacji włosów oraz atopowej i łuszczącej się skóry głowy. Szampon skutecznie oczyszcza skórę i 

włosy z różnego rodzaju zanieczyszczeń środowiskowych oraz martwych komórek naskórka. 

Dodatkowo poprzez zapewnienie optymalnego nawilżenia skóry,  zmniejsza uczucie swędzenia i 

napięcia oraz chroni przed ponownym pojawieniem się suchości. Szampon łagodzi podrażnienia a 

jego kremowa formuła jest delikatna nawet dla skóry wyjątkowo wrażliwej. Dodatkowo szampon 

wpływa korzystnie na wygląd i kondycję włosów, dzięki czemu stają się miękkie, gładkie i pełne 

blasku.  

Systematyczne stosowanie szamponu w kremie Nivelium sprawia, że nawet przesuszona swędząca, 

spękana  i łuszcząca się skóra staje się zregenerowana, odpowiednio nawilżona i odżywiona.  Badania 

potwierdzają,  że wygląd i kondycja skóry wyraźnie poprawiają się już po kilku zastosowaniach.   

 

Nivelium szampon w kremie, oprócz intensywnie nawilżającego kompleksu rekonstruującego NMF, 

stanowiącego podstawę formulacji, zawiera składniki o działaniu wzmacniającym funkcje 

odpornościowe skóry. Ekstrakt z lilii białej intensywnie nawilża, zmiękcza oraz zwiększa elastyczność 
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skóry. Bogaty w witaminę A i E olej z rokitnika intensywnie odżywia i regeneruje skórę, działa 

przeciwutleniająco i detoksykacyjnie. D-pantenol skutecznie koi i łagodzi podrażnienia oraz 

zaczerwieniania skóry, jednocześnie wykazuje działanie naprawcze, wzmacniające i regenerujące 

strukturę włosa, zmniejszając jego skłonność do rozdwajania się. 
produkt hipoalergiczny, tj. opracowany w celu zminimalizowania ryzyka reakcji alergicznych. 
 
Ingredients/Składniki: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Sodium Cocoyl Isethionate, Glycerin, Gluconolactone, Panthenol, 
Propylene Glycol/ Sodium PCA/ Glucose/ Urea/ Glutamic Acid/ Lysine/ Glycine/ Lactic Acid/ Allantoin, 
Sesamum Indicum Seed Oil/ Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Glycerin/ Lilium Candidum Bulb 
Extract, Bis-Dimonium Methosulfate, Arginine, Tocopheryl Acetate, Parfum, Polyquaternium-10, 
Sodium Benzoate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Disodium EDTA, Tocopherol/ Lecithin/ 
Ascorbyl Palmitate/ Glyceryl Stearate/ Glyceryl Oleate/ Citric Acid. 

 
Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie 

chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 

 

Dermokosmetyk. Przebadane dermatologicznie.  

 

Nr partii:  

Najlepiej zużyć przed końcem: 

 
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 

 


