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Diosminex szybka ulga dla nóg żel 100 g
 

Cena: 24,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Żele

Producent ICN POLFA RZ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Diosminex w postaci żelu jest produktem z diosminą przynoszącym szybką ulgę zmęczonym i opuchniętym nogom. Produkt
ma formę chłodzącego żelu i został przebadany dermatologicznie. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego, a dzięki
praktycznej formie żelu łatwo i szybko się go aplikuje – wystarczy nałożyć preparat na skórę nóg i dokładnie wmasować. Na co jest
Diosminex? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest występowanie pajączków naczyniowych na nogach, a także problemy
dotyczące ciężkich i spuchniętych nóg. Funkcją żelu Diosminex jest redukowanie uczucia zmęczenia i ciężkości nóg. Produkt zmniejsza
też uczucie napięcia nóg oraz poprawia wygląd ich skóry, przyczyniając się do jej pielęgnacji.

W opakowaniu znajduje się 100 g żelu Diosminex. W skład kosmetyku wchodzi między innymi diosmina, czyli substancja, która
wspomaga prawidłowe działanie naczyń krwionośnych, redukując ich skłonność do rozszerzania się. W ten sposób żel Diosminex
przeciwdziała pojawianiu się na skórze pajączków czy żylaków, a także przyczynia się do utrzymania zdrowo i młodo wyglądających
nóg. W składzie żelu Diosminex znajduje się również oliwa z oliwek, która pozwala utrzymać prawidłowy poziom nawilżenia naskórka.
Oprócz tego w składzie żelu Diosminex można znaleźć mentol, którego dodatek w formule sprawia, że żel po aplikacji na skórę
powoduje przyjemne uczucie chłodu i świeżości. Szczegółowy skład kosmetyku Diosminex w postaci żelu chłodzącego
przeznaczonego do nóg można sprawdzić na jego opakowaniu.

Jak stosować żel Diosminex? Kosmetyk jest przeznaczony do użytku zewnętrznego i należy korzystać z niego zgodnie z zaleceniami
producenta i w dawkach przez niego rekomendowanych. Produkt należy stosować na oczyszczoną i osuszoną skórę, aby jego składniki
aktywne mogły dobrze się wchłonąć. Zaleca się aplikację niewielkiej ilości żelu Diosminex na skórę oraz wmasowanie kosmetyku, aż ten
dokładnie się wchłonie. Masaż kosmetykiem jest jednym z istotnych elementów wpływających na skuteczne działanie kuracji, ponieważ
pomaga w rozprowadzeniu limfy, a oprócz tego jest jedną z metod walki z cellulitem. Kosmetyk Diosminex można stosować kilka razy
dziennie, zależnie od potrzeb pacjenta. W przypadku skłonności do rozszerzania się naczynek należy zwrócić szczególną uwagę na
regularną pielęgnację skóry, która zapewni jej zdrowy wygląd i poprawi kondycję nóg. Po aplikacji na skórę żel Diosminex powoduje
przyjemne uczucie chłodu i świeżości, a oprócz tego koi opuchnięte nogi oraz redukuje ich opuchliznę. Regularnie stosowany kosmetyk
będzie przyczyniać się również do opóźniania powstawania żylaków.

Kosmetyk Diosminex został przebadany dermatologicznie i należy korzystać z niego wyłącznie zewnętrznie. Nie w każdym przypadku
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zalecane jest jednak stosowanie kosmetyku Diosminex, ponieważ ma on również przeciwwskazania. Kosmetyk nie powinien być
stosowany przez pacjentów, którzy są nadwrażliwi na chociaż jeden z jego składników. Jeśli pacjent jest nadwrażliwy na składniki
produktu i pojawią się u niego objawy reakcji alergicznej po zastosowaniu żelu, powinien odstawić produkt i zasięgnąć porady lekarza.

Skład
Aqua, Propylene Glycol, Olive oil PEG-7 esters, Ruscus aculeatus root extract, Citrus limon peel extract, Solidago virgaurea extract,
Diosmine, Carbomer, Glycerin, Menthol, Sodium hydroxide, Parfum, Amyl cinnamal, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, Linalool,
Ethylparaben, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Phenoxyethanol, Benzoic acid, Dehydroacetic acid.

Producent
ICN POLFA RZESZOW
Przemysłowa 2
Rzeszów

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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