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Bliznasil hypoalergiczny żel silikonowy do leczenia blizn 15 g
 

Cena: 27,27 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 g

Postać Żele

Producent NORIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Żel hypoalergiczny BLIZNASIL to przezroczysty, szybko wysychający i bezzapachowy preparat przeznaczony do leczenia
wszelkiego rodzaju blizn, w tym po zabiegach chirurgicznych, oparzeniach, urazach oraz po trądziku. Wykorzystuje on
potwierdzone naukowo właściwości medycznego silikonu, który jest uznawany za najskuteczniejszy składnik w leczeniu blizn.
Odtwarza naturalną barierę właściwą dla zdrowej skóry. Regularnie stosowany zmniejsza widoczność i wielkość blizn oraz
wyrównuje ich koloryt. Uelastycznia blizny oraz znosi uczucie napięcia i świądu. Przeznaczony szczególnie dla osób ze skórą
wrażliwą oraz skłonnością do alergii i uczuleń.

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 hypoalergiczny 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
Blizny pooparzeniowe
Blizny pourazowe
Blizny potrądzikowe
Blizny przerostowe
Bliznowce (keloidy)
Rozstępy

Żel hypoalergiczny 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.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/bliznasil-hypoalergiczny-zel-silikonowy-do-leczenia-blizn-15-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Żel hypoalergiczny BLIZNASIL został opracowany specjalnie z myślą o osobach ze skórą wrażliwą, skłonnością do alergii i
uczuleń. Może być stosowany u dorosłych oraz dzieci bez względu na wiek.

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