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Artresan comfort krem 75 ml
 

Cena: 22,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Kremy

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Artresan Comfort w postaci kremu jest produktem od USP Zdrowie o działaniu ochronnym, który jest przeznaczony do
miejscowego stosowania zewnętrznego w celu dodatkowego wsparcia funkcjonowania nadwyrężonego narządu ruchu. Na co jest
Artresan Comfort? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest dyskomfort mięśniowo-szkieletowy – produkt umożliwia wykonywanie
masażu stawów u pacjentów, którym towarzyszy. Kosmetyk może być szczególnie pomocny w przypadku problemów z układem
mięśniowo-szkieletowym, które są związane z nadwagą lub otyłością, intensywnym trybem życia, który mocno obciąża stawy
(uprawianie sportów), a także wiekiem lub przebytymi wcześniej urazami. Kosmetyk ma tak skomponowaną formułę, aby pielęgnować
stawy i przynosić ukojenie przy dolegliwościach związanych z ich dysfunkcją, a oprócz tego wspomagać regenerację komórek i działać
ochronnie.

W opakowaniu znajduje się 75 ml produktu Artresan Comfort. W skład kosmetyku wchodzi glukozamina, siarczan chondroityny, a także
salicylan metylu oraz mentol, a dodatkowo składniki pomocnicze. Dzięki zawartości mentolu oraz salicylanu metylu kosmetyk przynosi
ulgę stawom i przyjemnie chłodzi skórę. Salicylan metylu ma właściwości kojące, a mentol miejscowo chłodzi skórę i wywołuje jej
przekrwienie. Zawarte w kremie Artresan Comfort składniki – glukozamina oraz chondroityna – wykazują natomiast działanie
regenerujące.

Kosmetyk Artresan Comfort powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta i we wskazanych przez niego dawkach. Jak
stosować Artresan Comfort? Kosmetyk jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Zalecane dawkowanie Artresan
Comfort obejmuje aplikację kremu na skórę w okolicach mięśniowo-stawowych w częstotliwości 3–4 razy dziennie. Produkt można
wykorzystać przy urazach i kontuzjach, a poza tym będzie odpowiedni do pielęgnacji okolic stawowych tych pacjentów, którzy uprawiają
sporty. Kosmetyk należy delikatnie wmasowywać w skórę. Po aplikacji kremu należy dokładnie umyć ręce. Krem Artresan Comfort
zmniejsza dyskomfort w okolicy stawów, a oprócz tego przynosi pacjentowi ulgę i przyjemnie chłodzi jego skórę.

Kosmetyk Artresan Comfort ma pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie powinien być używany przez każdego pacjenta.
Przeciwwskazaniem do stosowania kosmetyku jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników kremu, w tym na jego składniki
aktywne lub pomocnicze. Jeśli po zastosowaniu kremu Artresan Comfort u pacjenta pojawią się objawy reakcji alergicznej, powinien on
zrezygnować z dalszego stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem.
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Kosmetyk nie powinien być stosowany przez pacjentki w ciąży oraz karmiące piersią. Poza tym nie zaleca się jego stosowania u dzieci. 
Krem Artresan Comfort nie powinien być aplikowany na skórę uszkodzoną lub zmienioną zapalnie. Nie należy go także nakładać na
błony śluzowe czy też wypryski. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego, więc nie powinien być stosowany
doustnie.

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