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Pinol płyn na odleżyny 500 ml (Kosmed)
 

Cena: 28,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Płyny

Producent KOSMED II

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Pinol płyn na odleżyny 500 ml (Kosmed) w opakowaniu z praktycznym atomizerem jest produktem bazującym na
naturalnych olejkach eterycznych, w tym na olejku pichtowym oraz eukaliptusowym. Płyn na odleżyny Pinol to kosmetyk hipoalergiczny,
który spełnia wymagania testu zgodności ze skórą wrażliwą i atopową. Produkt oferowany jest w ekonomicznym opakowaniu, a
zastosowanie wspomnianego atomizera poprawia wygodę użytkowania kosmetyku.

Na co jest Pinol płyn na odleżyny 500 ml (Kosmed)? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest zapobieganie powstawaniu odleżyn.
Produkt jest wykorzystywany do pielęgnacji skóry narażonej na powstawanie odleżyn. Składniki aktywne zawarte w kosmetyku Pinol
płyn na odleżyny 500 ml (Kosmed) mają działanie nawilżające, poza tym przyczyniają się do uelastycznienia skóry, a oprócz tego
działają na nią łagodząco i kojąco. Zawarte w płynie na odleżyny Pinol olejki mają właściwości przeciwzapalne, przeciwgrzybicze,
przeciwwirusowe i antybakteryjne, a dodatkowo wspomagają regenerację tkanek i przyczyniają się do poprawy mikrokrążenia. Kosmetyk
zapobiega powstawaniu odleżyn oraz zmniejsza ryzyko powstawania odparzeń i otarć skóry, poza tym przyczynia się do łagodzenia
zmian już istniejących, przynosząc pacjentowi ukojenie. Zapach wspomnianych olejków ma działanie kojące oraz relaksujące.

W opakowaniu znajduje się 500 ml płynu na odleżyny Pinol (Kosmed). W skład kosmetyku wchodzą między innymi naturalne olejki, w
tym olejek eukaliptusowy oraz olejek jodłowy (pichtowy). Olejek eukaliptusowy ma właściwości antybakteryjne, poza tym wykazuje
działanie przeciwwirusowe. Składnik ten dodatkowo przyczynia się do pobudzenia mikrokrążenia, a oprócz tego przyspiesza regenerację
uszkodzonych tkanek. Olejek pichtowy wykazuje natomiast właściwości przeciwgrzybicze, poza tym działa przeciwzapalnie. Jest to
składnik, który również wygładza skórę. Szczegółowy skład kosmetyku Pinol można sprawdzić na jego opakowaniu. Należy się z nim
zapoznać, aby mieć pewność, czy składniki preparatu nie uczulą pacjenta.

Jak stosować płyn na odleżyny Pinol? Kosmetyk jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Powinien być przez pacjenta
stosowany w sposób rekomendowany przez producenta. Zaleca się aplikację kosmetyku na miejsca narażone na powstawanie odleżyn
w częstotliwości 2–3 razy dziennie. Szczególnie sugeruje się zastosowanie płynu na plecy, łokcie oraz pięty. Skóra powinna zostać
dokładnie spryskana kosmetykiem, a następnie należy go wklepać i delikatnie wmasować. Płyn na odleżyny Pinol 500 ml (Kosmed)
można stosować również na niewielkie podrażnienia skóry, które nie wymagają farmakoterapii. Działa wówczas kojąco i łagodząco oraz
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zapobiega powstawaniu nowych podrażnień.

Charakterystyka
Pinol - preparat polecany do pielęgnacji skóry narażonej na powstawanie odleżyn.

Olejek eukaliptusowy działa: antybakteryjnie i przeciwwirusowo. Przyspiesza regenerację uszkodzonych tkanek. Pobudza
mikrokrążenie.
Olejek jodłowy (pichtowy) działa: przeciwzapalnie i przeciwgrzybiczo, naturalnie wygładza skórę.
Dzięki zawartości naturalnych olejków preparat Pinol działa łagodząco i kojąco, nawilża i uelastycznia skórę. Ich naturalny
zapach działa kojąco i relaksująco .
Ekonomiczne opakowanie z atomizerem poprawia wygodę użytkowania.
Pinol – płyn pielęgnacyjny do ciała zapobiegający powstawaniu odleżyn odpowiada wymaganiom testu zgodności ze skórą
atopową i szczególnie wrażliwą, łatwo ulegającą podrażnieniom, (Skin Compatibility Test) oraz spełnia wymagania stawiane
kosmetykom o deklarowanych właściwościach tzw. hipoalergicznych.

Stosowanie
Do użytku zewnętrznego. Stosować 2-3 razy dziennie na miejsca narażone na powstawanie odleżyn, szczególnie plecy, pięty i łokcie.
Spryskać skórę preparatem, następnie oklepać i delikatnie wmasować

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