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Prel red plaster rozgrzewający x 1 szt
Cena: 3,79 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny od ręki

Opakowanie

1 szt

Postać

Plastry

Producent

GENEXO

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Skład
aqua, glycerin, emulsion of methyl acrylate and 2-ethylhexyl acrylate copolymer, sodium polyacrylate, glycol salicylate, polyacrylic acid,
sorbitol, capsicum extract, cellulose gum, sodium polyacrylate starch, kaolin, sorbitan oleate, polysorbate 80, methylparaben,
propylparaben, silica, tartaric acid, titanium dioxide.
Właściwości i zastosowanie
PREL® red – plaster hydrożelowy z kapsaicyną i salicylanem glikolu jest produktem najnowszej generacji, posiadającym
innowacyjny hydrożelowy system Hydronique®, będący nośnikiem substancji rozgrzewających.
Hydrożelowa formuła sprawia, że jest on łatwy w użyciu, lepiej przylega do skóry oraz w przeciwieństwie do zwykłego plastra, nie
wysusza skóry, zapewniając jej ciągłe oddychanie i nawilżenie.
PREL® red nie brudzi ubrania, jest pod nim niewidoczny, bardzo łatwo go usunąć z powierzchni skóry, nie wywołując przy tym
efektu depilacji.
Pełen efekt rozgrzewający plastra PREL® red osiąga się po około 15 minutach po jego aplikacji; bezpośrednio po przyklejeniu
może pojawić się odczucie chłodu, związane z hydrożelowym podłożem plastra
Zastosowanie: Zawarte w plastrze kapsaicyna i salicylan glikolu działają rozgrzewająco na okolice m.in.: krzyżową, mięśni,
ścięgien, karku, stawów.
Polecany jest dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.
Stosowanie
Odciąć fragment plastra o wielkości dopasowanej do powierzchni ciała. Zerwać folię ochronną. Nałożyć klejącą stronę okładu na umytą i
osuszoną skórę. Pozostawić na skórze maksymalnie przez 8 godzin. W razie konieczności powtórzyć stosowanie, nie częściej jednak niż
4 razy na dobę.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu, chroniąc od światła. Należy zużyć
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bezpośrednio po otwarciu opakowania
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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