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Aromactiv [+] żel pielęgnujący 50 g
 

Cena: 19,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Żele

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Aromactiv+ w postaci żelu pielęgnującego jest wyrobem, który można stosować już u dzieci w wieku powyżej 2 lat. Na co
jest Aromactiv+? Wskazaniami do stosowania żelu Aromactiv+ są katar, zatkany nos i przeziębienie. Działanie kosmetyku przyczynia się
do łatwiejszego udrażniania nosa, a także ułatwia swobodne oddychanie. Dodatkowo żel Aromactiv+ ma właściwości rozgrzewające.
Ponadto jego zapach jest przyjemnie relaksujący, co ułatwia wyciszanie i zasypianie.

W opakowaniu znajduje się 50 g żelu Aromactiv+. W skład kosmetyku wchodzą substancje o działaniu rozgrzewającym oraz
przyjemnym, relaksującym zapachu. Żel Aromactiv+ zawiera olejki eteryczne – w tym olejek lawendowy, eukaliptusowy, miętowy oraz
mentol. Całkowity skład produktu, zgodnie z danymi podanymi przez producenta, przedstawia się następująco: Aqua, Glycerin, Propylene
Glycol oraz Polyacrylamide/Hydrogenated Polydecene/ Laureth-7. Oprócz tego w składzie produktu znaleźć można Eucalyptus Globulus
Leaf Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Methylparaben, Mentha Arvensis Leaf oil, L-Menthol, Limonene, Geraniol, a także Linalool.

Jak stosować kosmetyk Aromactiv+? Produkt przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i powinien być aplikowany na skórę
miejscowo. Cienka warstwa żelu Aromactiv+ powinna być nakładana na skórę karku lub klatki piersiowej z częstotliwością około 2–3
razy dziennie. Jednorazowo wystarczy wykorzystywać niewielką ilość żelu, gdyż dobrze rozprowadza się po skórze. W czasie
korzystania z żelu Aromactiv+ należy dopilnować, aby nie wchodził on w kontakt z oczami i błonami śluzowymi. Jeśli mimo tego produkt
trafi do oczu, powinno się natychmiast przemyć je obficie czystą wodą.

Istnieją także przeciwwskazania do stosowania kosmetyku Aromactiv+, więc nie każdy powinien z niego korzystać.
Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na choć jeden ze składników produktu. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości
należy zaprzestać dalszego korzystania z kosmetyku i skonsultować się z lekarzem. Żel pielęgnujący Aromactiv+ nie powinien być
nakładany na skórę uszkodzoną lub podrażnioną. Jego stosowania nie zaleca się pacjentom z alergiami układu oddechowego oraz
chorym na astmę lub krztusiec. Kosmetyk Aromactiv+ nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, a także
przez dzieci w wieku poniżej 2 lat. W ich przypadku można jednak wybrać inny kosmetyk z tej serii, Aromactiv Baby, który przeznaczony
jest dla młodszych pacjentów.

Kosmetyk Aromactiv+ należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej. Nie powinien być chłodzony ani
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zamrażany. Kosmetyk może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 24 miesięcy, jednak zawsze powinien być nakładany na skórę
przez dorosłego opiekuna. Żel Aromactiv+ należy zatem przechowywać w taki sposób, by był niewidoczny i niedostępny dla dzieci.

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