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Bioderma Cicabio Arnica+ krem regenerujący do skóry z
obrzękami, siniakami i stłuczeniami 40 ml
 

Cena: 53,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent BIODERMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania

Krwiaki, obrzęki, stłuczenia.
Po zabiegach laserowych, wypełnieniach i modelowaniu twarzy, toksynie botulinowej, elektrokoagulacji, mezoterapii igłowej i
innych zabiegach dermatologii estetycznej, których efektem ubocznym jest pojawienie się obrzęku albo zasinienia - stosować
profilaktycznie przed oraz po zabiegu
Przygotowanie i wzmocnienie skóry przed zabiegami medycyny estetycznej i zabiegami chirurgicznymi, ułatwiające
i przyspieszające wchłanianie wybroczyny i obrzęku po zabiegu.
Wzmocnienie naczyń u osób starszych.

Działanie

wyciąg z Arnica Montana i apigenina:
wspiera szybkie usuwanie pigmentów odpowiedzialnych za kolor zasinienia,
hamuje produkcję mediatorów reakcji zapalnej, które powodują obrzęki,
hamuje wydzielanie cytokin prozapalnych na poziomie komórkowym i molekularnym,

cynk:
ogranicza rozprzestrzenianie bakterii,
wzmacnia właściwości przeciwzapalne Arnica Montana i apigeniny

gliceryna:
utrzymuje nawilżenie skóry,

opatentowany kompleks ANTALGICINE®:
skutecznie łagodzi ból, a tym samym eliminuje uczucie dyskomfortu.
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Zalety:

Krem zapewnia optymalny i natychmiastowy komfort.
Bardzo dobrze tolerowany.
Może być stosowany na skórę twarzy i ciała.
Bezzapachowy, nie zawiera barwników i parabenów.

Stosowanie
Nanieść warstwę kremu na podrażnioną skórę, po wcześniejszym oczyszczeniu i osuszeniu.
W przypadku urazów oraz po zabiegach stosować 2 razy dziennie, aż do momentu kiedy krwiak i obrzęk zostaną całkowicie wchłonięte.
Zapobiegawczo stosować 2 razy dziennie przez 7 dni przed zabiegiem.
Do stosowania przez dorosłych i dzieci powyżej 12 miesiąca życia.
Nie używać na ruchomą powiekę oka, na błony śluzowe lub otwarte rany.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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