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BLIZNASIL Żel na blizny forte 15g(tuba)
 

Cena: 30,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 g (tuba)

Producent RADA SP. Z O.O. SP.J.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Bliznasil, żel do leczenia blizn forte, 15 g

Opis
Bliznasil, żel na blizny forte to matowy, niewidoczny na skórze wyrób medyczny stosowany do leczenia blizn starych i nowych.

Skład
silikon medyczny - składnik polecany przez dermatologów i chirurgów plastycznych w leczeniu wszystkich rodzajów blizn

Działanie
Bliznasil, żel na blizny forte
1) ekstrakt z wąkrotki ajzatyckiej - reguluje proces bliznowacenia i zapobiega powstawaniu blizn patologicznych
2) witamina C i witamina E - regulują syntezę kolagenu w skórze i chroni przed działaniem wolnych rodników
3) zawiera filtr SPF 15 zapewniający ochronę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV

Wskazania
Szczególnie polecany do leczenia blizn umiejscowionych na odsłoniętych częściach ciała dzięki obecności filtra SPF 15
Uelastycznia blizny oraz znosi uczucie napięcia i świądu.
Regularnie stosowany zmniejsza widoczność i wielkość blizn, wyrównuje koloryt skóry.
Sposób użycia wyrobu medycznego
Leczoną bliznę przed każdą aplikacją należy umyć i osuszyć.
Dwa razy dziennie delikatnie wmasować niewielką ilość żelu.
Nadmiar żelu usunąć ze skóry.
Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować na niezagojoną ranę.
Przerwać stosowanie w wypadku podrażnień
Tylko do użytku zewnętrznego.
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 Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Chronić od światła i wilgoci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
NORIS PHARMA AG

 

Galeria
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