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

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

 

 

Detramax żel kojący do nóg 100 ml
 

Cena: 22,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Żele

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Detramax w postaci żelu kojącego do nóg jest produktem o konsystencji łatwo rozprowadzającej się po skórze i szybko
wchłaniającej się. Wyrób ma w swoim składzie ekstrakty roślinne, w tym ekstrakt z korzenia ruszczyka oraz ekstrakt z owoców borówki,
a także ekstrakt ze skórki cytryny, które razem tworzą kompleks Pronalen Anti-Fatigue. Dodatkowo produkt zawiera ekstrakt z owoców
kasztanowca, a także gumę z drzewa tara. Kosmetyk jest przeznaczony do stosowania zewnętrznego na skórę nóg – nie tylko bardzo
dobrze się wchłania, ale również przynosi skórze uczucie przyjemnego chłodzenia, niczym zimny kompres.

Na co jest żel do nóg Detramax? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest skłonność do obrzęków nóg oraz uczucie ich ciężkości. Są
to problemy, które niejednokrotnie towarzyszą osobom długotrwale przebywającym w jednej pozycji, noszącym niewłaściwe, obcisłe
ubrania czy też ruszającym się za mało. Żel kojący Detramax sprawdzi się przy pielęgnacji kończyn dolnych, przyczyniając się do
redukcji wyżej wspomnianych problemów, czyli obrzęków nóg i uczucia ich ciężkości. Kosmetyk działa także odprężająco w stanach
napięcia, a oprócz tego składniki w nim zawarte wspomagają utrzymanie optymalnego poziomu nawilżenia skóry i przyczyniają się do
poprawy wyglądu skóry w tych obszarach, na których występują rozszerzone naczynia krwionośne.

Składniki czynne kosmetyku mogą zapobiegać rozszerzaniu się kolejnych naczyń krwionośnych.

W opakowaniu znajduje się 100 ml żelu do nóg Detramax. W skład kosmetyku wchodzą substancje korzystnie wpływające na kondycję
żylną kończyn dolnych i jednocześnie przeciwdziałające obrzękom nóg. W składzie produktu można znaleźć między innymi kompleks
Pronalen Anti-Fatigue, w skład którego wchodzą ekstrakty roślinne, w tym ekstrakt z korzenia ruszczyka, ekstrakt z owoców borówki
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oraz ekstrakt ze skórki cytryny. W składzie produktu znajduje się również ekstrakt z owoców kasztanowca, a dodatkowo Hydromanil
(guma z drzewa tara).

W jaki sposób stosować żel kojący do nóg Detramax? Produkt powinien być aplikowany na dokładnie umytą i osuszoną skórę kończyn
dolnych. Należy aplikować go wyłącznie na nogi, rozpoczynając od stóp i kierując się ku udom. Żel Detramax najlepiej wcierać w skórę
kolistymi ruchami. Produkt należy aplikować zależnie od zapotrzebowania. Po jego zastosowaniu trzeba dokładnie umyć ręce.
Regularnie stosowany wpływa korzystnie na kondycję skóry i minimalizuje ryzyko powstawania nowych „pajączków”. Poza tym
skutecznie walczy z obrzękami i uczuciem ciężkości nóg, przynosząc pacjentowi ukojenie i ulgę od wspomnianych dolegliwości.

Kosmetyk Detramax nie powinien być stosowany przez każdego pacjenta, ponieważ ma pewne przeciwwskazania. Z produktu nie
należy korzystać, jeśli pacjent jest uczulony na którykolwiek z jego składników. Jeżeli zatem pacjent wykorzysta żel Detramax i okaże
się, że wystąpią u niego dolegliwości, które mogą stanowić reakcję nadwrażliwości na produkt, powinien zrezygnować ze stosowania
kosmetyku i zasięgnąć porady lekarza.

Składniki
Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Aesculus Hippocastanum (Horse Chesnut) Extract, Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum, Caesalpinia
Spinosa Gum, Alcohol Denat., Ruscus Aculeatus (Butcher’s Broom) Root Extract, Citrus Limon (Lemon) Peel Extract, Vaccinium Myrtillus
(Bilberry) Fruit Extract, Menthol, Carbomer, Triethanolamine, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Disodium EDTA, Diazolidinyl Urea,
Iodopropynyl Butylcarbamate, Parfum (Fragnance).

Charakterystyka
DETRAMAX żel kojący do nóg to łagodny preparat pielęgnacyjny, szczególnie polecany osobom, które mają skłonności do obrzęków
nóg.

Żel zawiera kompleks PRONALEN ANTI-FATIGUE (ekstrakt z korzenia ruszczyka, ekstrakt ze skórki cytryny, ekstrakt z owoców
borówki), HYDROMANIL (guma z drzewa tara) oraz ekstrakt z owoców kasztanowca
Preparat dzięki zawartej kompozycji przy regularnym stosowaniu pomaga łagodzić obrzęk i uczucie ciężkości nóg. Dodatkowo
działa odprężająco w stanach napięcia. Wspomaga także utrzymanie odpowiedniego nawilżenia skóry.
Doskonale rozprowadza się i szybko wchłania w skórę.

Stosowanie
Stosować na umytą i suchą skórę. Preparat wmasowywać kolistymi ruchami od stóp w kierunku ud.

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