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Maść kasztanowa 130 ml
 

Cena: 24,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 130 ml

Postać Maści

Producent GORVITA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

Hippocastani

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Maść kasztanowa w postaci maści od Gorvita to produkt oparty na składnikach pochodzenia naturalnego, który nie jest
testowany na zwierzętach. Produkt jest przebadany dermatologicznie i można stosować go zgodnie z zapotrzebowaniem, nawet kilka
razy dziennie. Maść kasztanowa jest kosmetykiem notyfikowanym w CPNP.

Na co jest Maść kasztanowa? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest pielęgnacja skóry skłonnej do żylaków, obrzęków i tworzenia
się zakrzepów. Produkt sprawdzi się w przypadku skóry z rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi, a także w sytuacji nieszczelnych
naczyń włosowatych oraz przy tendencji do tworzenia się obrzęków. Wyrób można stosować też przy obrzękach stawów. Produkt
oparty jest na wyciągach ziołowych z kasztanowca i nostrzyka lekarskiego. Składniki, które w swojej formule zawiera Maść kasztanowa,
korzystnie wpływają na kondycję naczyń krwionośnych i naczyń włosowatych, działając przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, a także
ściągająco.

Szczegółowy skład wyrobu można sprawdzić na opakowaniu. Całkowity skład produktu, zgodnie z danymi producenta, przedstawia się
następująco: Aqua, Triethanolamine, Propylene Glycol, Carbomer, Glycerin, Polysorbate 20 oraz Polyglyceryl-3 Methylglucose, a
dodatkowo maść zawiera Distearate, Octyl stearate, Melilotus Officinalis Extract, Petrolatum, Paraffinum Liquidum oraz Dimethicone.
Skład produktu zamyka Stearyl Alcokol, DMDM Hyndatoin, Aesculus Hippocastanum Extract, Allantoin oraz D'Panthenol.

W opakowaniu znajduje się 130 ml kosmetyku Maść kasztanowa. W skład produktu wchodzą wyciągi ziołowe z kasztanowca oraz z
nostrzyka lekarskiego. Mają one działanie ściągające, poza tym wykazują właściwości przeciwobrzękowe i przeciwzapalne,
przyczyniając się do usprawnienia przepływu krwi przez naczynia krwionośne. Składniki te przeciwdziałają tworzeniu się zakrzepów w
naczyniach krwionośnych, a poza tym korzystnie wpływają na szczelność ścian naczyń włosowatych, przyczyniając się do zmniejszenia
ich kruchości. W składzie kosmetyku znajduje się również alantoina i d-panthenol, które korzystnie wpływają na stan nawilżenia skóry, a
także odżywiają ją i uelastyczniają. Substancje wchodzące w skład kosmetyku przyczyniają się też do przeciwdziałania maceracji
naskórka.

Jak korzystać z kosmetyku Maść kasztanowa? Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego – należy aplikować
jego cienką warstwę na oczyszczoną wcześniej i dokładnie osuszoną skórę. Maść kasztanowa może być aplikowana na skórę kilka razy
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dziennie, zależnie od potrzeb. Każdorazowo przy aplikacji warto dokładnie wmasowywać produkt w ciało, aż całkowicie się wchłonie. 
Kosmetyk Maść kasztanowa nie powinien być jednak stosowany przez każdą osobę, ponieważ ma również przeciwwskazania. Nie
należy korzystać z maści, jeśli pacjent ma nadwrażliwość na którykolwiek z jej składników. Jeśli pacjent nie wie o nadwrażliwości, a po
zastosowaniu maści na skórę zauważy u siebie objawy, które mogłyby wskazywać na reakcję uczuleniową, powinien odstawić kosmetyk
i skonsultować się z lekarzem.

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