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Maść propolisowa 7% 20 g
 

Cena: 16,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Maści

Producent FARMAPIA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

Propolis extractum

Opis produktu
 

Wstęp
Maść propolisowa 7% to kosmetyk od Farmapia stosowany przy różnego rodzaju uszkodzeniach, ranach i owrzodzeniach skóry, który
wspiera jej gojenie się i regenerację, a dodatkowo redukuje ryzyko zakażenia i infekcji. Podstawowym składnikiem maści, jak sama
nazwa wskazuje, jest propolis – kit pszczeli, będący mieszaniną wydzielin pszczelich i substancji żywicznych, która jest szczególnie
bogata w składniki prozdrowotne.

Na co jest Maść propolisowa 7%? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest wspomaganie miejscowej terapii skóry. Maść może być
pomocna między innymi w przypadku oparzeń termicznych lub otarć skóry. Można ją wykorzystać również na rany z brakiem naskórka
oraz na uszkodzenia skóry, które trudno się goją. Kolejnym wskazaniem do wykorzystania maści propolisowej jest ropne zapalenie
skóry, ponadto produkt może być pomocny przy owrzodzeniach odleżynowych bądź owrzodzeniach żylakowatych podudzi. Maść
propolisowa ma działanie ochronne, a dodatkowo pielęgnuje naskórek i odżywia skórę, przyczyniając się do jej wzmocnienia. Produkt
przyspiesza również procesy odbudowy naskórka. Kosmetyk wspiera procesy naskórkowania i ziarninowania, a dodatkowo wykazuje
działanie przeciwbakteryjne, przyczyniając się do redukcji ryzyka rozwoju niektórych bakterii.

Propolis, inaczej kit pszczeli, to naturalnie występująca w naturze substancja, stanowiąca mieszaninę wydzielin pszczół oraz substancji
żywicznych drzew i krzewów. Propolis ma zazwyczaj ciemnożółty kolor i lepką konsystencję – służy do uszczelniania ula i wzmacniania
jego konstrukcji. Dzięki zawartości cennych składników prozdrowotnych propolis wykorzystywany jest również w farmacji i produkcji
kosmetyków. Propolis jest bogaty w witaminy z grupy B, witaminę A, C, D i E, a także w kwasy fenolowe, terpenoidy, flawonoidy, żelazo,
krzem, miedź, kobalt, selen, cynk, magnez, mangan czy fosfor. Skład propolisu bywa zmienny, zależnie od regionu, a substancja może
być stosowana zarówno wewnętrznie (w wielu postaciach), jak i zewnętrznie (np. w postaci maści). Kit pszczeli ma właściwości
przeciwdrobnoustrojowe i przyczynia się do szybszego gojenia się ran.

W opakowaniu znajduje się 20 g maści propolisowej. W skład produktu wchodzą tylko trzy składniki – wazelina, lanolina i koncentrat
propolisowy. Kosmetyk przeznaczony jest do zewnętrznego stosowania. Zaleca się jego aplikację na zmienioną powierzchnię skóry w
niewielkich ilościach. Produkt najlepiej stosować 3 razy dziennie. W przypadku pojawienia się po zastosowaniu maści objawów
wskazujących na reakcję alergiczną zaleca się odstawienie kosmetyku.
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Maść propolisowa jest na ogół dobrze tolerowana przez jej użytkowników, jednak nie powinni korzystać z niej wszyscy pacjenci.
Podstawowym przeciwwskazaniem do stosowania maści propolisowej jest nadwrażliwość na jakikolwiek ze składników produktu.
Kosmetyku nie powinny również używać osoby, które są uczulone na produkty pszczele. Należy wiedzieć, że reakcje uczuleniowe na
propolis niekiedy mogą być krzyżowe – np. z pyłkami niektórych drzew.

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