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Silcatil skarpetki złuszczające x 1 para
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 para

Postać Maseczki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Silcatil w postaci skarpetek złuszczających to produkt przeznaczony do pielęgnacji skóry stóp. Skarpetki wykonane są z
nasączonej płynem keratolitycznym tkaniny, dzięki czemu zmiękczają zrogowacenia naskórka i ułatwiają ich pozbywanie się. Produkt
dodatkowo nawilża skórę stóp, zapobiegając jej podrażnieniom, a oprócz tego stymuluje fibroblasty, aby produkowały elastynę i kolagen.
Długość skarpetek to około 30 cm, co oznacza, że powinny pasować na stopy do rozmiaru 45.

Na co są skarpetki złuszczające Silcatil? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest nadmiernie zrogowaciała skóra na stopach.
Produkt sprawdzi się przy niedoskonałościach i zrogowaceniach skóry, a także przy nieestetycznych zgrubieniach i odciskach. Skarpetki
złuszczające Silcatil nasączone są środkiem keratolitycznym, który pomaga w bezpieczny sposób zmniejszyć warstwę rogową
naskórka oraz pozbyć się z niej zrogowaceń, zgrubień i odcisków. W składzie tego produktu jest kwas glikolowy, kwas mlekowy i kwas
salicylowy, których działanie polega na intensywnym zmiękczaniu naskórka i wspomaganiu usuwania martwego naskórka. Wymienione
kwasy rozpuszczają wiązania znajdujące się między komórkami naskórka, dzięki czemu przyczyniają się do ich intensywnego
złuszczania. Skarpetki nasączone są dodatkowo mocznikiem, który wnika głęboko w warstwy skóry, zapewniając jej doskonałe
nawilżenie i jednocześnie pobudzając odnowę naskórka.

W opakowaniu znajdują się dwie skarpetki złuszczające Silcatil (1 para). Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użytku, a
rezultaty jego zastosowania widoczne są najczęściej po około 5–10 dniach. Skarpetki należy zakładać na wcześniej umyte i osuszone
stopy, zachowując ostrożność, aby zawarty w nich płyn się nie rozlał. Do produktu dołączony jest pasek samoprzylepny – przy jego
pomocy należy dopasować skarpety do stopy. Na skarpetki złuszczające można nałożyć czyste bawełniane skarpety, co wzmocni efekt
działania produktu i zwiększy komfort jego stosowania. Skarpetki złuszczające Silcatil należy trzymać na stopach przez około 120
minut. Po tym czasie zaleca się delikatne zdjęcie skarpetek ze stóp, a następnie zmycie nadmiaru płynu ze skóry. Po zabiegu stopy
należy osuszyć bawełnianym ręcznikiem.

Ze względu na intensywne przenikanie składników aktywnych produktu w głębokie warstwy naskórka po zabiegu skóra może się
złuszczać płatami. To proces naturalny i pożądany – nie trzeba się go obawiać, gdyż jednocześnie usuwane są odciski, zgrubienia i
zrogowacenia, co w konsekwencji przyczynia się do odsłonienia nowego naskórka, który jest gładki i pozbawiony nieestetycznych
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zgrubień. Efekty stosowania skarpetek złuszczających Silcatil zależne są od kondycji stóp i wyjściowego stanu skóry – zwykle proces
złuszczania pojawia się po około 5–6 dniach od zabiegu i może się utrzymywać nawet przez 14 dni. Jeśli u pacjenta występują
uporczywe zrogowacenia, zaleca się powtórzenie zabiegu złuszczania z nowymi skarpetkami, jednak nie należy tego robić wcześniej niż
po 2 tygodniach od wcześniejszego zabiegu.

Charakterystyka
Skarpetki złuszczające Silcatil to produkt kosmetyczny, przeznaczony do pielęgnacji stóp. Idealnie sprawdza się jako kuracja,
stanowiąca uzupełnienie codziennej pielęgnacji oraz jako element intensywniejszych terapii stóp. Powtarzana co kilka tygodni, zapewnia
gładkie, miękkie, nawilżone, zdrowo wyglądające stopy.

Silcatil w postaci skarpetek wypełnionych aktywnie działającym płynem to bezpieczny i niezwykle prosty zabieg pedicure do
samodzielnego wykonania w domu.
Składniki aktywne intensywnie zmiękczają skórę, a także zmniejszają grubość warstwy rogowej naskórka, skutecznie usuwając
wszelkie zrogowacenia, odciski i zgrubienia.

Kwasy (glikolowy, salicylowy, mlekowy) działają keratolitycznie, intensywnie zmiękczają skórę oraz usuwają martwy naskórek. W
konsekwencji grubość warstwy rogowej naskórka zmniejsza się, a wszelkie zrogowacenia, odciski i zgrubienia zostają skutecznie
usunięte.
Mocznik wiąże wodę w głębszych warstwach skóry, zapewniając ekstremalne nawilżenie. Dodatkowo naturalnie pobudza odnowę
naskórka i przyspiesza usuwanie martwych komórek. W efekcie czego skóra staje się miękka i gładka.
Efekty działania skarpetek złuszczających Silcatil nie są zauważalne od razu po zabiegu. Rezultaty widoczne są zwykle po 5-10 dniach i
w zależności od kondycji skóry na stopach — utrzymują się stosunkowo długo.

Skóra na stopach codziennie narażona jest na uszkodzenia, czy otarcia. Niewygodne buty, zbyt wysokie obcasy, ciągłe chodzenie,
noszenie całego ciężaru ciała — to wszystko wpływa na reakcje ochronne skóry, która broniąc się przed urazami, wytwarza grubszą
warstwę naskórka. Powstałe zrogowacenia w ekstremalnej wersji mogą pękać, utrudniając swobodne poruszanie się i powodując ból.
By nie dopuścić do takiej sytuacji, należy regularnie odciążać skórę ze zbyt grubej, zrogowaciałej warstwy. Dobrą, skuteczną i bezpieczną
metodą złuszczania martwego naskórka, jest domowy zabieg pedicure ze skarpetkami Silcatil w roli głównej.

Stosowanie
Skarpetki złuszczające Silcatil przeznaczone są do jednorazowego użytku. Efekty działania produktu zauważalne są stopniowo, w
zależności od wyjściowej kondycji skóry stóp — zwykle po 5-10 dniach po zastosowaniu. W przypadku uporczywych zrogowaceń można
powtórzyć zabieg, ale nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od pierwszego zastosowania (w takim wypadku należy użyć nowych 
skarpetek złuszczających od Silcatil).

Przygotuj stopy przed nałożeniem skarpetek złuszczających Silcatil: umyj je i osusz ręcznikiem. Następnie wyjmij produkt z
opakowania i przetnij go wzdłuż wyraźnej perforacji. Oddzielone skarpetki nałóż na stopy — uważaj, by rozlać zawartego w nich płynu.
Za pomocą paska samoprzylepnego, dołączonego do skarpetek, dopasuj ich rozmiar do swoich stóp — skarpetki Silcatil są odpowiednie
dla stóp do rozmiaru 44. Dla wzmocnienia efektu oraz podniesienia poziomu własnego komfortu nałóż dodatkowe, czyste, bawełniane
skarpetki. Pozostaw stopy w skarpetkach złuszczających na około 120 minut. Następnie delikatnie zdejmij je i zmyj nadmiar płynu ze
stóp. Wytrzyj stopy suchym, najlepiej bawełnianym ręcznikiem.

Składniki
Aqua, Alcohol, Glycerin, Urea, Glycolic Acid, Lactic Acid, Lavendula Angustifblia (Lavender Oil), Salicylic Acid, PQ-10 Polyquaterium-10,
PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Tocopherol, Sodium Hydroxide.

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