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Alta zasypka przeciw poceniu stóp 40 g
 

Cena: 11,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 g

Postać Proszki

Producent ALTA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Alta – zasypka przeciw poceniu stóp z dodatkiem kłącza z tataraku to produkt przeznaczony dla osób borykających się z problemem
nadpotliwości stóp. Zasypka wykazuje działanie osłonowe, lekko przeciwzapalne oraz wysuszające. Może być stosowana profilaktycznie
– jako ochrona przed zakażeniem grzybicą stóp i paznokci. Preparat wspomaga także leczenie drobnych pęknięć i uszkodzeń naskórka.

Zasypka przeciw poceniu stóp Alta zapewnia również ochronę przed przykrym zapachem oraz uczucie świeżości. Oparty o substancje
pochodzenia naturalnego skład sprawia, że preparat nie wywołuje podrażnień i może być stosowany także przez osoby o wrażliwej
skórze stóp. Zasypka Alta jest polecana do użytku zarówno dorosłym, jak i dzieciom powyżej 3. roku życia.

Forma proszku wzmaga działanie takich składników zasypki przeciw poceniu stóp jak kwas salicylowy.

Skład
Talc, Acorus Calamus, Zinc Oxide, Citric Acid, Salicylic Acid, Sodium Benzooate

Charakterystyka
Zasypka Alta przeciw poceniu stóp może być stosowana jako pomoc w tłumieniu nieprzyjemnego zapachu oraz przy nadpotliwości
stóp – również wywołującej silne i bardzo uciążliwe objawy. W przypadku wystąpienia tego typu dolegliwości, preparat warto stosować
także zapobiegawczo, w celu zapewnienia ochrony przed wystąpieniem takich bakteryjnych i grzybiczych schorzeń jak stopa sportowca
(zwana także stopą atlety). Warunkami sprzyjającymi rozwojowi tego schorzenia są m.in. intensywny i długotrwały wysiłek fizyczny,
duża wilgotność, nieodpowiednie obuwie i skarpetki (wykonane ze sztucznych, nieoddychających materiałów).

Nadmiernie wilgotne środowisko może także prowadzić do maceracji, czyli uszkodzenia (pęknięcia) powierzchniowych warstw skóry.
Dzieje się tak, gdy naskórek przez dłuższy czas jest wystawiony na działanie niekorzystnych warunków – a więc właśnie np. potu i
wilgoci. Składniki zasypki przeciw poceniu stóp Alta wykazują działanie wysuszające, dzięki czemu ryzyko wystąpienia maceracji zostaje
zminimalizowane.
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Zasypka przeciw poceniu stóp Alta może być również stosowana jako miejscowa pomoc w sytuacji, gdy nadmierne pocenie się stóp jest
skutkiem występowania innych schorzeń. Do chorób takich należą: nadczynność tarczycy, cukrzyca, gruźlica, otyłość, niedoczynność
przysadki mózgowej, choroby ośrodkowego układu nerwowego oraz choroby immunologiczne.

W skład zasypki przeciw poceniu stóp Alta wchodzą substancje takie jak:

Kłącze tataraku (Acorus Calamus) – składnik zasypki wykazujący właściwości przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe i
przeciwbakteryjne. Kłącze tataraku charakteryzuje bardzo świeży, orzeźwiający aromat. Dzięki temu zasypka przeciw poceniu
stóp Alta polecana jest osobom, pragnącym zamaskować nieprzyjemny zapach.
Kwas salicylowy (Salicylic Acid) – substancja, która najlepiej działa w formie proszku. Wykazuje właściwości odkażające,
ściągające oraz osuszające. Sprawdza się więc w profilaktyce chorób grzybiczych, których powstaniu sprzyja wilgotne, ciepłe
środowisko.
Tlenek cynku (Zinc Oxide) – naturalny minerał, który bardzo dobrze matuje i osusza skórę. Tlenek cynku działa również
łagodząco oraz wspomaga leczenie świądu, obrzęków czy podrażnień. Redukuje zaczerwienienia, jest dobrze tolerowany przez
wrażliwą skórę i hipoalergiczny.
Talk (Talc) – składnik zasypki przeciw poceniu stóp Alta, który zabezpiecza skórę przed podrażnieniami spowodowanymi przez
otarcia. Talk pochłania wilgoć (np. pot), a tym samym – zmniejsza tarcie. Ponadto, pochłaniając nadmierną wilgoć, talk osusza
stopy.
Zapewnienie skórze stóp odpowiednich warunków (a więc m.in. ich osuszanie oraz stosowanie jedynie przewiewnych,
oddychających materiałów), jest niezwykle ważne. Zdecydowanie ułatwia i przyspiesza uporanie się z problemem nadmiernej
potliwości stóp.

-

Stosowanie
Zasypka przeciw poceniu stóp Alta przeznaczona jest do stosowania zewnętrznego. Proszek należy nanosić na czyste i dokładnie
osuszone stopy. Zasypkę można także wsypać bezpośrednio do skarpetek. Po użyciu produkt przechowywać w oryginalnym
opakowaniu, w miejscu suchym i niedostępnym dla dzieci.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

