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ROSILImed olejek na rozstępy 50 ml
 

Cena: 37,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Olejki

Producent ARTESPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Polidimetylosiloksan, dimetikonol, polidimetylosiloksan usieciowany

Wskazania i działanie

ROSILImed olejek to hipoalergiczny, przeźroczysty, szybko wysychający olejek, przeznaczony do zapobiegania powstawaniu i
leczenia rozstępów i blizn.
ROSILImed olejek stanowi skuteczną, nowoczesną oraz nieinwazyjną metodę zapobiegania powstawaniu i leczenia rozstępów
oraz pomocniczo blizn różnego pochodzenia.
Jak działa ROSILImed olejek?

Olejek zmiękcza, uelastycznia i wygładza skórę zapobiegając powstawaniu rozstępów, a w przypadku juz obecnych
poprawia ich wygląd, zmiany stają się mniej przebarwione. Z czasem prowadzi do całkowitego zaniku i widoczności
zmian na skórze. Niweluje świąd i uczucie napięcia.

Zastosowanie:
ROSILImed olejek można stosować na każdą powierzchnię skóry zagrożoną rozstępami i/lub objętą zmianami
rozstępowymi, świeżą bliznę tuż po zagojeniu się rany, na nieuszkodzoną skórę jak również na blizny stare.
ROSILImed olejek wspomaga gojenie rozstępów powstałych w wyniku ciąży, zmian wagi lub okresów szybkiego wzrostu
podczas dojrzewania, bliznowacenie bliznowców (keloidów), blizn przerostowych, blizn po operacjach plastycznych i
chirurgicznych, blizn pooparzeniowych, pourazowych, blizn po zabiegach terapii laserowej, blizn po cesarskim cięciu,
blizn potrądzikowych.

Może być stosowany u dorosłych i dzieci bez względu na wiek.

Przeciwwskazania
ROSILImed nie można stosować na zranioną skórę, otwarte rany i blizny które nie uległy całkowitemu wygojeniu. Nie stosować na błony
śluzowe oraz w bliskiej okolicy oczu.
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Dawkowanie
Olejek stosuje się zewnętrznie na skórę. Wskazane, aby przed zastosowaniem olejku miejsce aplikacji umyć oraz osuszyć. Zdjąć
nasadkę. Nanieść na zmieniony obszar niewielką ilość olejku i delikatnie rozprowadzić po całej powierzchni, wskazane następnie przez
około minutę prowadzić masaż rozcierając olejek, masaż dodatkowo wspomaga działanie olejku. W przypadku ciąży masaż należy
wykonywać bardzo delikatnie, aby nie wywołać skurczy.
Zaleca się stosować olejek dwa razy dziennie.
Na warstwę skóry po wyschnięciu olejku można stosować kosmetyki.

Działania niepożądane
Olejek rzadko powoduje działania niepożądane, zwykle może wystąpić przemijające zaczerwienienie, bolesność lub podrażnienie w
miejscu aplikacji.

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