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OptiCleaner maść 15 g
 

Cena: 33,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 g

Postać Maści

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk OptiCleaner w postaci maści to preparat przeznaczony do nakładania na powieki, którego formuła oparta jest na składnikach
pochodzenia naturalnego, redukujących dolegliwości takie jak świąd, ból czy obrzęk. W skład maści wchodzi między innymi ekstrakt z
kory cynamonowca, olejek manuka oraz miód manuka, które pielęgnują skórę powiek i przyspieszają jej regenerację.

Na co pomaga OptiCleaner? Wskazaniem do stosowania maści jest występowanie jęczmienia zewnętrznego oka lub gradówek.
Kosmetyk stosuje się w celu pielęgnacji skóry powiek. Skład maści OptiCleaner stanowi przemyślana kompozycja substancji o
właściwościach łagodzących i kojących. Maść łagodzi swędzenie oraz ból powiek, a oprócz tego redukuje ich obrzęk i przyczynia się do
szybszej regeneracji naskórka. W składzie maści znaleźć można między innymi miód i olejek manuka, a także ekstrakt z kory
cynamonowca. Miód manuka ma właściwości przeciwzapalne, a poza tym działa przeciwbakteryjnie oraz przyczynia się do nawilżenia
naskórka i wspiera jego regenerację. Olejek manuka natomiast ma miejscowe działanie przeciwbólowe i znieczulające. Działa oprócz
tego przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie, a ponadto przyczynia się do redukcji obrzęków. Dzięki zastosowaniu ekstraktu z kory
cynamonowca maść OptiCleaner poprawia krążenie w miejscu aplikacji, a przy tym wspomaga usuwanie zalegających tam toksyn i
wykazuje działanie rozgrzewające.

W opakowaniu znajduje się 15 g maści OptiCleaner. W skład produktu wchodzą następujące składniki: Petrolatum, Lanolin, Honey
extract, Leptospermum Scoparium Oil, a także Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract oraz Cetrimonium Chloride. Przed
zastosowaniem kosmetyku należy zapoznać się ze wskazówkami producenta dotyczącymi jego bezpiecznego stosowania. Jak
korzystać z maści OptiCleaner? W pierwszej kolejności zaleca się dokładne oczyszczenie skóry powiek. Następnie należy odmierzyć
niewielką ilość maści i umieścić ją na miejscu powieki, w którym występuje gradówka bądź jęczmień. Maść należy lekko wmasować w
skórę. Bardzo ważne jest, aby masować w kierunku ujścia gruczołów. Jeśli zatem kosmetyk aplikowany jest na górną powiekę, należy
masować z góry do dołu. Jeśli kosmetyk aplikowany jest na dolną powiekę, należy masować z dołu ku górze. Jeśli maść OptiCleaner
stosowana będzie 5 dni, a pacjent nie zauważy poprawy, powinien skonsultować się z lekarzem.

Istnieją również przeciwwskazania do stosowania kosmetyku OptiCleaner w postaci maści. Nie powinien być używany w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Jeśli w czasie stosowania maści wystąpią objawy nadwrażliwości, należy przerwać
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kurację. Kosmetyku nie aplikuje się na skórę uszkodzoną i zranioną, poza tym należy unikać sytuacji, w których maść mogłaby wejść w
kontakt z oczami. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie należy korzystać z maści, jeśli opakowanie zostało
uszkodzone.

Składniki
Honey extract, Leptospermum Scoparium Oil,Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract, Glycerin, Cetrimonium Chloride.

Charakterystyka
Preparat przeznaczony do pielęgnacji skóry powiek. Maść zawiera kompozycję składników, których działanie łagodzi objawy jęczmienia
zewnętrznego, w tym swędzenie, bolesność, obrzęk oraz przyspiesza regenerację naskórka.

Miód manuka działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, nawilża i regeneruje naskórek.
Olejek manuka działa miejscowo znieczulająco i przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, zmniejsza obrzęk.
Ekstakt z kory cynamonowca poprawia krążenie skóry, rozgrzewa, wspomaga usuwanie zalegających w skórze toksyn.

Stosowanie
Oczyścić skórę powieki. Niewielką ilość maści wmasować w miejsce na powiece, w którym występuje jęczmień.
Masaż należy przeprowadzać zawsze w kierunku ujścia gruczołów, czyli na powiece górnej z góry do dołu, a na powiece dolnej – z dołu
ku górze.
Jeśli w ciągu 5 dni od rozpoczęcia stosowania nie następuje widoczna poprawa, należy zgłosić się na konsultację do lekarza.

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