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Avene Cicalfate+ żel na blizny 30 ml
 

Cena: 44,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Żele

Producent AVENE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). DIMETHICONE. GLYCERIN. HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM
ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER. DIMETHICONOL. AQUAPHILUS DOLOMIAE FERMENT FILTRATE. ARGININE. COPPER
SULFATE. DIMETHICONE CROSSPOLYMER. POLYSORBATE 60. SODIUM BENZOATE. SODIUM HYALURONATE. SORBITAN
ISOSTEARATE. TROMETHAMINE. WATER (AQUA). XANTHAN GUM. ZINC SULFATE.

Charakterystyka

Cicalfate + żel na blizny, poprawia wygląd blizn dzięki połączeniu kluczowych składników i żelowej konsystencji, która tworzy
ochronny film na skórze i ułatwia masaż skóry. Twarz i ciało.
Skoncentrowany silikon, znany ze swojej skuteczności w walce z bliznami, połączony z kluczowym składnikiem aktywnym
C+ -Restore TM+ i kwasem hialuronowy, poprawia wygląd blizn i utrzymuje wysoki poziom nawilżenia.
Bogaty w wodę termalną Avene, która łagodzi uczucie dyskomfortu.
Rezultaty:

Blizny są gładsze, delikatniejsze, a komfort skóry wzrasta.
Przebadany pod kontrolą dermatologiczną po szyciu chirurgicznym* *.

* Patent złożony.
* *Stosować po odbudowie naskórka lub po zdjęciu szwów. Nie stosować w przypadku otwartych ran.

Wskazania:
Skóra z bliznami wynikającymi z powierzchniowych zmian skórnych lub powstałych po powierzchniowych zabiegach
dermatologicznych.
po cesarskim cięciu
po mastektomii
po tyreoidektomii
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po zabiegach chirurgicznych
Formuła opracowana tak aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych. Nie powoduje powstawania zaskórników.

Poprawia wygląd blizny po 3 tygodniach*
Odpowiednia pielęgnacja w celu zmniejszenia widoczności blizny
Silikony 25%: nawilża, chroni, przyczynia się do prawidłowej odbudowy kolagenu * * * * *

Kwas hialuronowy: nawilża, remodeluje
C+-Restore™

* Monocentryczne otwarte badanie kliniczne pod kontrolą dermatologiczną i okulistyczną. Ocena kliniczna oparta na skali POSAS. 50 podmiotów,
2 aplikacje dziennie przez 3 miesiące.

* * Mustoe TA, i in. Międzynarodowe zalecenia kliniczne dotyczące leczenia blizn. Plast Reconstr Surg. 2002; 10 (2): 560–71.

* * * Kim S-M, i in. Produkty na bazie silikonu do zapobiegania bliznom pooperacyjnych. Korean Med Sci 2014; 29: S249-253.

Stosowanie
Stosować dwa razy dziennie na oczyszczoną skórę, delikatnie masując skórę (więcej informacji znajduje się w ulotce wewnątrz
opakowania). Odpowiedni dla dzieci. Nie zawiera substancji zapachowych. Unikać kontaktu z oczami. Stosować na odbudowany
naskórek. Unikać eksponowania blizny na słońce. Przestrzegać środków ochrony słonecznej po przez zakrywanie blizn ubraniami lub
stosując ochronę przeciwsłoneczną.Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

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