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Silcatil płatki złuszczające na pięty x 1 para
 

Cena: 12,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 para

Postać Płatki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Płatki złuszczające na pięty Silcatil to kosmetyk przeznaczony do redukcji zrogowaceń naskórka w miejscach, gdzie jest on najbardziej
podatny na ich wystąpienie. Płatki nakłada się na pięty – bardzo dobrze dopasowują się do ich kształtu, a dzięki aż 3 składnikom
aktywnym skutecznie pomagają złuszczać martwy naskórek, przywracając piętom miękkość i gładkość.

Na co pomagają płatki złuszczające na pięty Silcatil? Wskazaniem do stosowania tego produktu kosmetycznego jest nadmiernie
rogowaciejący naskórek w okolicach pięt. Składniki czynne, którymi nasączono płatki złuszczające, to kwas glikolowy i kwas mlekowy, a
także kwas salicylowy. Mają one działanie keratolityczne, dzięki czemu przyspieszają złuszczanie zrogowaciałego, martwego naskórka,
jednocześnie pomagając w pozbywaniu się zgrubień i odcisków z pięt. Składniki płatków złuszczających na pięty Silcatil dodatkowo
pielęgnują skórę, nawilżają ją i zmiękczają, przywracając jej utraconą gładkość.

Kwas mlekowy i glikolowy przyczyniają się do osłabiania wiązań keratynocytów, co skutkuje zmniejszeniem grubości warstwy rogowej
naskórka oraz zwiększeniem jego przepuszczalności dla składników aktywnych. Kwas glikolowy dodatkowo pobudza produkcję
kolagenu i elastyny. Kwas salicylowy wspomaga regulację odnowy komórkowej i przyczynia się do szybszego złuszczania się martwego
naskórka. Ułatwia także wchłanianie aktywnych składników produktów pielęgnacyjnych.

W opakowaniu znajduje się 1 para (2 szt.) płatków złuszczających na pięty Silcatil. Po wyjęciu z opakowania zaleca się nałożenie
płatków złuszczających na pięty zgodnie z instrukcją producenta. Proces ten polega na owinięciu pięty płatkiem złuszczającym w taki
sposób, aby część płatka ze składnikami aktywnymi (opisana słowem „pięta”) znalazła się we właściwym miejscu. Płatki należy zostawić
na skórze przez około godzinę, a następnie umyć stopy ciepłą wodą oraz osuszyć. Każdorazowo po dotykaniu płatków kosmetycznych
należy umyć ręce, a jeśli wystąpi nadwrażliwość skóry na którykolwiek ze składników płatków, powinno się zaprzestać ich stosowania.

Płatki złuszczające na pięty Silcatil to produkt kosmetyczny, który jest przeznaczony do stosowania na miejscach najbardziej
narażonych na nadmierne rogowacenie naskórka, czyli w okolicach pięt. Płatki nasączone zostały specjalnym płynem, w którego
składzie znajdziemy: hydroksykwas glikolowy, mlekowy oraz salicylowy. Składniki te wspomagają:
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działanie keratolityczne płatków;
złuszczanie martwego naskórka w okolicach pięt;
usuwanie zrogowaceń, odcisków oraz zgrubień na piętach;
pielęgnację skóry pięt;
powrót do idealnie miękkiej, gładkiej i doskonale nawilżonej skóry w okolicach pięt.

Składniki aktywne zawarte w płatkach złuszczających Silcatil:

- kwas glikolowy i mlekowy – przyczyniają się do osłabienia wiązania pomiędzy keratynocytami, dzięki czemu wspomagają obniżenie
grubości przerośniętej warstwy rogowej naskórka. Substancje te wspierają działanie zwiększające przepuszczalność naskórka oraz
dynamizujące wnikanie składników aktywnych. Kwas glikolowy zawarty w płatkach złuszczających Silcatil wyróżnia mała cząstka oraz
krótki łańcuch, dzięki czemu jest on w stanie w prosty sposób wnikać w głąb skóry oraz wspierać pobudzanie fibroblastów do produkcji
kolagenu i elastyny;

kwas salicylowy – wspomaga regulowanie odnowy komórkowej skóry, a także poprawę skuteczności funkcji innych preparatów
kosmetycznych. Co więcej, kwas salicylowy wspiera także działanie złuszczające zgrubiałą warstwę rogową naskórka, pomaga
usuwać zgrubienia i zrogowacenia, a także przyczynia się do odsłaniania nowego naskórka. W ten sposób płatki Silcatil
pomagają w lepszym wchłanianiu się składników aktywnych z produktów do pielęgnacji.

Stosowanie
Opakowanie z płatkami złuszczającymi Silcatil należy otworzyć, a następnie wyjąć płatki i umieścić je na piętach zgodnie z instrukcją
zawartą w opakowaniu. Rozkładamy materiał ochronny płatków Silcatil i owijamy nim piętę. Należy upewnić się, że część preparatu
oznaczona jako „pięta” znajduje się w odpowiednim miejscu. Następnie należy zapiąć tkaninę i umyć dokładnie ręce po aplikacji
kosmetyku. Po upłynięciu około godziny należy usunąć tkaniny wraz z płatkami, po czym umyć stopy letnią wodą i wytrzeć suchym
ręcznikiem.

Opis
Silcatil płatki złuszczające na pięty nasączone są formułą aktywną, w skład której wchodzą 3 hydrokwasy: glikolowy, mlekowy i
salicylowy. Dzięki ich silnym właściwościom keratolitycznym skutecznie złuszczają obumarły naskórek, usuwając wszelkie
zrogowacenia, odciski i zgrubienia. Efekty działania płatków widoczne są już kilka dni po zastosowaniu. Silcatil intensywnie pielęgnuje
skórę pięt, sprawiając, że staje się gładka, miękka i nawilżona.

Cechy

skutecznie usuwają zrogowaciały naskórek z pięt
dopasowane do kształtu pięty
wygodne zastosowanie

Składniki
Alcohol Denat., Water (Sparkling Water 100 ppm), Glycolic Acid, Lactic Acid, Propylene Glycol, Isopropyl Alcohol, Sodium Hydroxide, Urea,
Betaine, Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract, Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Acer
Saccharum (Sugar Maple) Extract , Vaccinium Myrtillus Fruit/Leaf Extract, Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract, Citrus
Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract , Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Salicylic Acid, Menthol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil,
Disodium EDTA, Fragrance (Parfum), Limonene, Linalool, Geraniol, Citral, Citronellol

Stosowanie
Sposób użycia: 1. Otworzyć opakowanie, wyjąć płatki i położyć na pięty zgodnie z załączoną ilustracją. 2. Rozłożyć tkaniny ochronne i
owinąć nimi pięty. Aby połączyć tkaninę zastosować pasek samoprzylepny. Podczas nakładania tkaniny ochronnej, upewnić się, że
część oznaczona jako „pięta” znajduje się na pięcie. Po nałożeniu należy umyć ręce letnią wodą. 3. Po 60 minutach usunąć tkaniny
ochronne i płatki złuszczające. Następnie umyć stopy letnią wodą i wytrzeć suchym ręcznikiem. 4. Produkt przeznaczony jest do
jednorazowego użycia. Efekty zabiegu mogą być uzależnione od kondycji skóry pięt i widoczne są po ok. 3-5 dniach po zastosowaniu
płatków. Prawie wszystkie zgrubienia zostaną usunięte w ciągu kolejnych 3 do 5 dni w zależności od ich grubości. Nie używać środków
do usuwania zgrubiałej skóry ani nie usuwać jej, kiedy zacznie się złuszczać.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej. Chronić od światła słonecznego. Przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Przeciwwskazania
Środki ostrożności: 1. Unikać stosowania na zranioną, podrażnioną lub opaloną skórę. 2. Zaprzestać stosowania i zapytać lekarza, jeśli
skóra zaczerwieniła się, nabrzmiała, swędzi podczas stosowania lub powyższe objawy utrzymują się po użyciu produktu. 3. Przed
użyciem należy nałożyć niewielką ilość produktu na skórę w celu wykrycia objawów reakcji alergicznych. 4. Ten produkt przeznaczony
jest wyłącznie do użycia na pięty. Nie używać inaczej niż wskazano w sposobie użycia. 5. Produkt zawiera kwasy AHA. Nie używać w
przypadku alergii lub nadwrażliwości na te substancje. 6. Trzymać z dala od oczu. W przypadku kontaktu z oczami przemyć wodą.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
18

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