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Maść witaminowa (ochronna z witaminą a, e, f) 20 ml
 

Cena: 8,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Maści

Producent GORVITA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Maść witaminowa to wyrób medyczny w postaci maści, w którego składzie znajduje się witamina A, witamina E oraz witamina F.
Formuła produktu bazuje na składnikach pochodzenia naturalnego, poza tym w jego składzie nie ma barwników i kompozycji
zapachowych. Produkt został przebadany dermatologicznie i nie był testowany na zwierzętach. Wyrób medyczny maść witaminowa
może być stosowany przy każdym rodzaju cery, jednak należy go aplikować po wcześniejszym zapoznaniu się z informacjami
przekazywanymi przez producenta na opakowaniu lub w ulotce.

Na co jest maść witaminowa? Wskazaniem do stosowania maści są podrażnienia skóry, które pojawiły się wskutek oparzeń, w tym
oparzeń słonecznych oraz termicznych. Ten wyrób medyczny może być też pomocny w leczeniu uszkodzeń naskórka i otarć, poza tym
ma zastosowanie także w leczeniu odmrożeń. Funkcją wyrobu medycznego maść witaminowa jest łagodzenie podrażnień skórnych,
które powstały wskutek działania czynników zewnętrznych. Wyrób medyczny maść witaminowa działa nawilżająco i ma właściwości
przeciwpodrażnieniowe oraz regenerujące, dzięki czemu pozytywnie wpływa na kondycję skóry. Dodatkowo jego działanie polega na
zapewnieniu skórze ochrony przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych oraz na przywracaniu jej elastyczności i witalności.
W składzie maści można znaleźć witaminę A, witaminę E i witaminę F oraz substancje pomocnicze – glicerynę, alkohol stearylowy,
ekstrakt z aloesu i inne składniki pozytywnie wpływające na kondycję podrażnionej skóry.

W opakowaniu znajduje się 20 ml maści witaminowej. W skład produktu zgodnie z informacjami podawanymi przez producenta
wchodzą substancje: Aqua, Glycerin, Linoleic Acid, Glyceryl Stearate SE oraz Caprylic/Capric Trigliceride. Dodatkow w składzie maści
znalazły się: Stearyl Alcohol, Allantoin oraz Cetyl Ricinoleate Aloe Vera Extract, Panthenol, Glycine Soja (Soybean Oil) oraz Carthamus
Tinctorius (Safflower Oil, jak również Tocopherol, Retinyl Palmitate oraz Phenoxyethanol i Isopropyl Mirystate. Wyrób medyczny należy
stosować po wcześniejszym zapoznaniu się z informacjami od producenta. Zaleca się aplikację maści witaminowej Gorvita na skórę
kilka razy dziennie, zależnie od potrzeb. Jednorazowo na skórę należy zaaplikować niewielką ilość maści witaminowej. Produkt
przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego i za każdym razem powinien być delikatnie wmasowywany w skórę i pozostawiany na
niej do wchłonięcia.

Maść witaminowa jest wyrobem medycznym, który jak wiele innych tego typu preparatów ma przeciwwskazania. Preparatu nie powinny
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aplikować osoby, które są uczulone na którykolwiek ze składników maści, w tym jej składniki aktywne i/lub pomocnicze. Jeżeli po
zastosowaniu maści u pacjenta pojawią się objawy, które mogłyby wskazywać na uczulenie na jego składniki czynne lub pomocnicze,
należy produkt odstawić i zasięgnąć porady lekarza.

Skład
Aqua, Glycerin,Glyceryl Stearate SE, Caprylic/Capric Trigliceride, Stearyl Alcohol, Cetyl Ricinoleate Aloe Vera Extract, Isopropyl Mirystate,
Glycine Soja (Soybean Oil), Carthamus Tinctorius (Safflower Oil), Linoleic Acid, Tocopherol, Retinyl Palmitate, Allantoin, Panthenol,
Phenoxyethanol.

Wskazania i działanie

MAŚĆ WITAMINOWA A,E,F łagodzi podrażnienia związane z oparzeniami termicznymi i słonecznymi, odmrożeniami, otarciami i
uszkodzeniami naskórka. Działa nawilżająco, regenerująco i przeciwpodrażnieniowo jednocześnie ochraniając skórę przed
szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
Składniki pochodzenia naturalnego. Przebadany dermatologicznie. Produkt nie testowany na zwierzętach. Nie zawiera
barwników i kompozycji zapachowych. Zarejestrowany w KSIoK.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Stosować zewnętrznie kilka razy dziennie lub w zależności od potrzeb. Wmasowując maść w skórę i pozostawić do wchłonięcia.

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