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BLIZNASIL Żel na blizny forte 15g(tuba)
 

Cena: 30,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 g (tuba)

Postać -

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

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Żel forte BLIZNASIL

Żel forte BLIZNASIL to przezroczysty, szybko wysychający i bezzapachowy preparat przeznaczony do leczenia wszelkiego rodzaju blizn,
w tym po zabiegach chirurgicznych, oparzeniach, urazach oraz po trądziku. Regularnie stosowany zmniejsza widoczność i wielkość blizn
oraz wyrównuje ich koloryt. Uelastycznia blizny oraz znosi uczucie napięcia i świądu. Żel zawiera filtr SPF 15, dlatego jest szczególnie
polecany do stosowania na blizny umiejscowione na widocznych, odsłoniętych fragmentach ciała i bardziej narażone na szkodliwe
działanie promieni słonecznych. Zawarty w żelu ekstrakt z wąkrot ki azjatyckiej reguluje proces bliznowacenia. Do prawidłowego
przebiegu tego procesu przyczyniają się także witamina C i witamina E, które regulują syntezę kolagenu w skórze.

Na jakie blizny można stosować żel forte BLIZNASIL?
Żel forte BLIZNASIL można stosować na każdą bliznę, bez względu na sposób i czas jej powstania. BLIZNASIL jest przeznaczony do
leczenia następujących rodzajów blizn:
blizny po operacjach chirurgicznych
blizny po operacjach plastycznych
blizny po terapiach laserowych
blizny po cesarskim cięciu
blizny pooparzeniowe
blizny pourazowe
blizny potrądzikowe
blizny przerostowe
bliznowce (keloidy)
rozstępy

Żel forte BLIZNASIL może być stosowany u dorosłych oraz dzieci bez względu na wiek.
Żel forte BLIZNASIL można stosować zarówno na blizny nowe (do 6 miesięcy), jak i dojrzałe (nawet po upływie 10 lat od momentu ich
powstania), choć leczenie blizn nowych z reguły trwa krócej – od 1 do 2 miesięcy. W wypadku blizn dojrzałych ich leczenie może trwać
do 6 miesięcy.

Stosowanie
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Leczoną bliznę należy umyć, a następnie wysuszyć. Dwa razy dziennie delikatnie wmasować niewielką ilość żelu forte BLIZNASIL.
Pozostawić przez kilka minut do wyschnięcia. Jeżeli została zaaplikowana zbyt duża ilość żelu, to jego nadmiar należy usunąć
chusteczką, aby nie poplamić ubrania.
Na prawidłowo nałożoną i wyschniętą warstwę żelu można stosować kosmetyki.

Skład: 
polisiloksany, tokoferol, tetraizopalmitynian askorbylu, PEG-10 Dimethicone, Phenylpropanol, Propanediol, Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Octocrylene, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, C12-15 Alkyl Benzoate,
Glyceryl Dibehenate, Tribehenin, Glyceryl Behenate Caprylyl Glycol, Glycerin, Sodium Chloride, Propylene Glycol, Centella asiatica extract,
Water

Opakowanie: tuba 15 g

Produkt dostępny wyłącznie w aptekach.
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