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NO-SCAR Krem p/blizn. 30 ml
 

Cena: 36,96 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent A-Z MEDICA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

NO-SCAR krem przeciw bliznom to kosmetyk odpowiadający za wygładzenie i rozjaśnienie rozstępów oraz blizn. Poprawia wygląd skóry
oraz nawilża ją i pobudza proces jej regeneracji.

Skład:
Aqua, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol and Ceteareth-3 (and) Sodium Cetearyl Sulfate, Mineral Oil, Dimethicone, Glycerin, Allantoin, Polysorbate-60,
Mother of Pearl Powder, EDTA, Imidazolidinylurea Lysinecarboymethyl Cisteynate, Methyl Isothiazolinone (and) Methyl Chloroisothiazolinone,
BHA (and) Tocopherol (and) Triethyl Citrate, Fragrance.

Działanie:
Krem redukuje i wygładza rozstępy. Wykazuje właściwości rozjaśniające, zmiękczające i wygładzające stwardniałą i przerośniętą tkankę
blizn. Pozytywnie wpływa na strukturę kolagenu. Zawiera mikroelementy i aminokwasy, które przyśpieszają proces regeneracji oraz
działają nawilżająco na naskórek. Dzięki temu usuwa wrażenie napięcia i świądu. W jego skład wchodzi masa perłowa, wewnętrzna
warstwa muszli kilku gatunków ostryg z rodzaju Pteria. Stanowi ona źródło składników mineralnych, przede wszystkim węglanu wapnia,
aminokwasów i mikroelementów, które poprawiają stan skóry i wspomagają metabolizm komórek skóry. Proszek perłowy pobudza
produkcję włókien kolagenowych - podstawowej substancji budującej skórę. Alantoina stymuluje odnowę komórek. Ponadto działa
łagodząco, zmiękczająco i wygładzająco.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe produktu

Wskazania:
Kosmetyk wskazany przede wszystkim w przypadku blizn po oparzeniach, zabiegach chirurgicznych, owrzodzeniach i zmianach
trądzikowych. Polecany przy rozstępach.

Sposób użycia:
Stosować miejscowo. Niewielką ilość kosmetyku rozprowadzić na skórze, delikatnie masując przez kilka minut (to warunek
odpowiedniego wchłonięcia się kremu). Stosować kilkukrotnie w ciągu dnia.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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