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Bliznasil forte żel silikonowy do leczenia blizn 15 g
 

Cena: 28,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 g

Postać Żele

Producent NORIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
dimethicone, dimethicone crosspolymer, C12-15 alkyl benzoate, cyclopentasiloxane, glyceryl behenate, ethylexyl methoxycinnamate,
water, hydrolyzed wheat protein/PVP crosspolymer, aluminum starch octenylsuccinate, butyl methoxydibenzoylmethane, octocrylene,
phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, tocopheryl acetate, helianthus annuus seed oil, centella asiatica extract, tocopherol, ascorbyl
tetraisopalmitate.

Wskazania i działanie
Żel forte BLIZNASIL to przezroczysty, szybko wysychający i bezzapachowy preparat przeznaczony do leczenia wszelkiego rodzaju blizn,
w tym po zabiegach chirurgicznych, oparzeniach, urazach oraz po trądziku.

Regularnie stosowany zmniejsza widoczność i wielkość blizn oraz wyrównuje ich koloryt. Uelastycznia blizny oraz znosi uczucie
napięcia i świądu.
Żel zawiera filtr SPF 15, dlatego jest szczególnie polecany do stosowania na blizny umiejscowione na widocznych, odsłoniętych
fragmentach ciała i bardziej narażone na szkodliwe działanie promieni słonecznych.
Zawarty w żelu ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej reguluje proces bliznowacenia. Do prawidłowego przebiegu tego procesu
przyczyniają się także witamina C i witamina E, które regulują syntezę kolagenu w skórze.
BLIZNASIL:

Zmniejsza widoczność i wielkość blizn, wyrównuje ich koloryt
Uelastycznia blizny, znosi uczucie napięcia i świądu
Zmniejsza ryzyko powstania blizn przerostowych i bliznowców (keloidów) oraz łagodzi objawy związane z powstałymi
już bliznami nieprawidłowymi

Żel forte BLIZNASIL można stosować na każdą bliznę, bez względu na sposób i czas jej powstania. BLIZNASIL jest
przeznaczony do leczenia następujących rodzajów blizn:

Blizny po operacjach chirurgicznych
Blizny po operacjach plastycznych
Blizny po terapiach laserowych
Blizny po cesarskim cięciu
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Blizny pooparzeniowe
Blizny pourazowe
Blizny potrądzikowe
Blizny przerostowe
Bliznowce (keloidy)
Rozstępy

Żel forte BLIZNASIL można stosować zarówno na blizny nowe (do 6 miesięcy), jak i dojrzałe (nawet po upływie 10 lat od
momentu ich powstania), choć leczenie blizn nowych z reguły trwa krócej – od 1 do 2 miesięcy. W wypadku blizn dojrzałych ich
leczenie może trwać do 6 miesięcy. - Żel forte BLIZNASIL może być stosowany u dorosłych oraz dzieci bez względu na wiek

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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