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Silcatil krem 10 ml
 

Cena: 13,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Kremy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Silcatil w postaci kremu to produkt przeznaczony do nakładania na odciski, modzele lub zrogowacenia. Pomaga on
skutecznie pozbyć się tych zmian skórnych i jednocześnie zapobiega ich ponownemu powstawaniu, zmiękczając skórę i redukując
grubość jej warstwy rogowej, a także pielęgnując wrażliwą skórę po usunięciu zrogowacenia. Według producenta efekty stosowania
kosmetyku widoczne są już po jednorazowym zastosowaniu.

Na co pomaga krem Silcatil? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest skłonność do powstawania odcisków i modzeli oraz
zrogowaceń. Zawarte w produkcie kwasy roślinne wykazują działanie keratolityczne. Przyczyniają się one do zmiękczenia skóry, redukcji
grubości warstwy rogowej naskórka i ułatwiają pozbycie się zrogowaceń, odcisków i modzeli. Krem na odciski Silcatil w składzie ma
również olej ze słodkich migdałów, który nawilża skórę i dogłębnie pielęgnuje ją po usunięciu odcisku, redukując podrażnienia związane z
zabiegiem. Skład kremu Silcatil został opracowany w taki sposób, by znalazły się w nim również składniki o działaniu prewencyjnym,
zapobiegające powstawaniu nowych zmian skórnych tego typu. Kosmetyk ten redukuje nadmierne rogowacenie skóry oraz wspiera
regenerację jej bariery ochronnej.

W opakowaniu znajduje się 10 ml kremu na odciski Silcatil. Całość zapakowana jest w wygodną tubkę, która ułatwia precyzyjną
aplikację produktu. Zaleca się nanoszenie cienkiej warstwy kremu na problematyczne zmiany skórne, takie jak odciski czy modzele, po
wcześniejszym umyciu i wysuszeniu skóry. Krem Silcatil należy delikatnie wmasować w skórę oraz pozostawić do wchłonięcia.
Aplikację kremu należy powtarzać 2 razy dziennie, aż odcisk zmięknie na tyle, by możliwe było jego bezpieczne i skuteczne usunięcie.
Przed przystąpieniem do usuwania odcisku należy namoczyć go w ciepłej wodzie. Jeżeli u pacjenta występują bardziej oporne
zrogowacenia, pomocne może być zastosowanie płatków złuszczających Silcatil.

Składniki
Aqua, lactic acid, glycolic acid, cetyl alcohol, stearyl alcohol, cetyl palmitate, cetearyl alcohol/dicetyl phoshate/ceteth-10 phosphate,
polacrylamide/ hygrogentated polydecene/ laureth-7, octyldodecanol, polysorbate 60, salicylic acid, prunus amygdalus dulcis oil,
metylpropanediol/ capryl glycol/ phenylpropanol, sodium hydrixide, sorbinian stearate, parfum, butylphenyl, metylpropional, limonene,
linalool, alha-isometyl lonone.
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Charakterystyka

Zawarte w preparacie kwasy roślinne o działaniu keratolitycznym zmiękczają skórę i zmniejszają grubość warstwy rogowej
naskórka, co pozwala skutecznie i szybko usunąć wszelkie odciski, modzele czy zrogowacenia. Olej ze słodkich migdałów
pielęgnuje skórę po usunięciu odcisku, nawilża oraz łagodzi podrażnienia. Dodatkowo składniki kremu chronią przed
powstawaniem nowych zmian, pomagają w regeneracji bariery ochronnej skóry oraz hamując jej nadmierne rogowacenie.
usuwa odciski i modzele,
chroni przed powstawaniem nowych zmian,
pielęgnuje skórę po usunięciu odcisku.

Stosowanie
Cienka warstwę kremu nanieść na odciski lub modzele. Delikatnie wmasować a następnie pozostawić do wchłonięcia. Zaleca się
stosowanie kremu dwa razy dziennie na umytą i wysuszoną skórę. Na wyjątkowo oporne odciski, po aplikacji kremu, zastosować plaster
w celu zachowania dłuższego kontaktu z preparatu ze skórą.

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