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Mustela Maternite, krem na rozstępy działanie 3 w1 -
zapobiega i redukuje rozstępy, uelastycznia skórę całego
ciała, 250 ml
 

Cena: 69,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent LABORATOIRES EXPANSCIENCE POLSKA
SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Krem na rozstępy MUSTELA Maternite został opracowany na bazie składników pochodzenia naturalnego, dzięki którym zapobiega
powstawaniu rozstępów w czasie ciąży oraz po porodzie. Kombinacja składników aktywnych w kremie sprawia, że nawilża on skórę,
wzmacnia jej elastyczność, łagodzi uczucie napięcia, pozostawiając ją miękką i elastyczną. Opatentowany składnik naturalnego
pochodzenia, jakim jest olej z awokado, pomaga przywrócić skórze naturalną barierę ochronną, która została utracona podczas ciąży.
Natomiast peptydy z awokado wspierają barierę hydrolipidową skóry, dzięki czemu pozostaje ona nawilżona i ukojona. Polifenole z
wyciągów roślinnych z marakui i oczaru wirginijskiego poprawiają elastyczność skóry, dzięki czemu ograniczają widoczność rozstępów.

 Zastosowanie

Ochrona przed rozstępami i pielęgnacja skóry w czasie ciąży i po porodzie.

 

Sposób użycia
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Nakładaj krem MUSTELA Maternite na brzuch, biodra, uda i piersi już od pierwszego miesiąca ciąży rano i wieczorem.
Nie stosuj kremu na świeżą bliznę po cesarskim cięciu.

 

Składniki (INCI)

Aqua/Water/Eau, Coco-Caprylate/Caprate, Dicaprylyl Carbonate, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (masło shea), C10-18
Triglycerides (triglicerydy), Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Sodium Stearoyl
Lactylate, 1,2-Hexanediol, Persea Gratissima (Avocado) Oil (olej z awokado), Polyacrylate Crosspolymer-6, Tocopherol, Caprylyl Glycol,
Parfum (Fragrance), Sodium Stearoyl Glutamate, Propanediol, Citric Acid (kwas cytrynowy), Hydrolyzed Avocado Protein (proteiny
awokado), Maltodextrin, Pentylene Glycol, Sodium Hydroxide, Hamamelis Virginiana Leaf Extract (ekstrakt z oczaru wirgilijskiego),
Xanthan Gum, Passiflora Edulis Fruit Extract (ekstrakt z passiflory).

 

Dodatkowe informacje

96% składników pochodzenia naturalnego.
Produkt przebadany dermatologicznie.
Odpowiedni podczas karmienia piersią przy przestrzeganiu właściwych zasad higieny.
Przebadany dermatologicznie.
Stworzony ze składników opracowanych na potrzeby ciąży i karmienia piersią.

 

Mustela Maternite, krem na rozstępy – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W tym miejscu znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pacjentów pytania dotyczące leku Mustela Maternite, krem
na rozstępy.

Czy krem na rozstępy MUSTELA łagodzi napięcie skóry?

Podczas ciąży możliwe jest odczuwanie nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia skóry, które można zniwelować za pomocą opisywanego
preparatu. Jej nadmierne napięcie pojawiające się w miejscach, gdzie powstają rozstępy, zostaje złagodzone dzięki zastosowaniu kremu
MUSTELA. Przed jego zastosowaniem zachęcamy do zapoznania się z treścią ulotki dołączonej do opakowania w celu optymalnego
aplikowania środka na skórę.

Czy mogę stosować krem na rozstępy w ciąży MUSTELA bezpośrednio po porodzie?

Preparaty przeznaczone do ograniczania widoczności nieestetycznych śladów na skórze należy stosować zgodnie z zaleceniami
znajdującymi się na ulotce dołączonej do opakowania. W przypadku kremu na rozstępy MUSTELA istotne jest, by nie nakładać go na
skórę w miejscu, gdzie wykonane było cesarskie cięcie – mowa o świeżej bliźnie powstałej w wyniku takiego zabiegu. Nie ma jednak
przeciwwskazań do stosowania środka bezpośrednio po porodzie. Można go również używać w trakcie laktacji. Krem MUSTELA jest
bezpieczny – jego skład jest naturalny.
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Dla kogo oprócz kobiet w ciąży przeznaczony jest krem na rozstępy MUSTELA?

Nieestetyczne zmiany skórne pojawiające się w wyniku szybkiego przyrostu masy ciała to również problem występujący u mężczyzn.
Najczęściej jest to związane z aktywnością fizyczną i zwiększaniem objętości mięśni w krótkim czasie poprzez wykonywanie
intensywnych ćwiczeń. W takiej sytuacji krem przeciw rozstępom MUSTELA także sprawdzi się doskonale, redukując wspomniane ślady
na skórze i zwiększając jej elastyczność. Jest też bezpieczny dla osób dojrzewających, które znajdują się w tzw. okresie szybkiego
wzrostu.

Czy krem MUSTALA jest neutralny zapachowo?

Stosowanie niektórych środków przez kobiety w ciąży może być dla nich uciążliwe ze względu np. na intensywny zapach danego
preparatu. Z tego powodu krem przeciw rozstępom jest dostępny również w wariancie neutralnym. Dzięki temu jest przystępny dla
każdego i nie wywołuje nieprzyjemnych reakcji podczas nanoszenia na skórę.

Stosowanie kremu MUSTELA na istniejące rozstępy – czy warto?

Zmiany skórne powstałe w wyniku szybkiego wzrostu masy ciała pozostają na ciele nawet po zredukowaniu wagi. Pozbycie się ich bywa
problematyczne, ale pomocny jest w tym krem na rozstępy MUSTALA. Zwiększa on elastyczność skóry i może przyczynić się do
redukowania takich śladów. Niezbędne jest jednak regularne stosowanie preparatu w trakcie ich powstawania. Do minimalizowania
istniejących już rozstępów lepiej sprawdzić się mogą inne, przeznaczone bezpośrednio do takiego działania środki. Zachęcamy do
skonsultowania się z farmaceutą lub lekarzem w celu ustalenia odpowiedniego rozwiązania.

Czy krem przeciw rozstępom MUSTELA redukuje świąd skóry?

Podczas nagłego wzrostu masy ciała pojawianiu się nieestetycznych śladów na ciele towarzyszy uciążliwy świąd. Dzięki naturalnym
składnikom zawartym w kremie na rozstępy w ciąży MUSTALA można wyeliminować nieprzyjemne uczucie. Skóra jest mniej napięta,
dobrze nawilżona i elastyczniejsza, co przekłada się na brak swędzenia.
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