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Avene, Cicalfate+, żel na blizny do twarzy i ciała, 30ml
 

Cena: 47,85 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

Cicalfate+ żel na blizny pomaga poprawić wygląd blizn znajdujących się na skórze całego ciała oraz twarzy. Formuła kosmetyku łączy w
żelowej konsystencji kluczowe składniki pomagające w walce z widocznością blizn. Żel Cicalfate+ można stosować na blizny różnego
pochodzenia: po trądziku, po ekspozycji na słońce, po operacji, po ranach. Żelowa konsystencja ułatwia masaż skóry, który pozostawia
na niej ochronny film.

Właściwości Cicalfate+ żelu na blizny

skoncentrowany silikon, znany ze swojej skuteczności w walce z bliznami, połączony z kluczowym składnikiem aktywnym
[C+-Restore]™* i kwasem hialuronowym, poprawia wygląd blizn i utrzymuje wysoki poziom nawilżenia,
bogaty w wodę termalną Avene, która łagodzi uczucie dyskomfortu.

W rezultacie blizny są gładsze, delikatniejsze, a komfort skóry wzrasta. Przebadano pod kontrolą dermatologiczną po szyciu
chirurgicznym**.

* patent złożony.
** stosować po odbudowie naskórka lub po zdjęciu szwów. Nie stosować w przypadku otwartych ran.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaurtica.pl


 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

 
Zastosowanie

Żel do stosowania na skórę z bliznami wynikającymi z powierzchownych zmian skórnych lub powstałymi po powierzchownych
zabiegach dermatologicznych.
Do twarzy i ciała.

Sposób użycia

Stosować żel na blizny Cicalfate+ dwa razy dziennie na oczyszczoną skórę, delikatnie masując skórę (więcej informacji znajduje
się w ulotce wewnątrz opakowania).
Odpowiedni dla dzieci.
Stosować na odbudowany naskórek.

 

Składniki (INCI)

Avene Thermal Spring Water (Avene Aqua) (woda termalna Avene), Dimethicone, Glycerin (gliceryna), Hydroxyethyl Acrylate/Sodium
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Dimethiconol, Aquaphilus Dolomiae Ferment Filtrate (filtrat bakterii Aquaphilus Dolomiae), Arginine,
Copper Sulfate (siarczan miedzi), Dimethicone Crosspolymer, Polysorbate 60, Sodium Benzoate, Sodium Hyaluronate (kwas hialuronowy),
Sorbitan Isostearate, Tromethamine, Water (Aqua), Xanthan Gum, Zinc Sulfate (siarczan cynku).

Dodatkowe informacje

Unikać kontaktu żelu na blizny Avene Cicalfate+ 30 ml z oczami.
Unikać eksponowania blizny na słońce.
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Przestrzegać środków ochronny słonecznej poprzez zakrywanie blizn ubraniami lub stosując ochronę przeciwsłoneczną.
Przebadano pod kontrolą dermatologiczną po szyciu chirurgicznym.
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