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Stabil krem 75 g
 

Cena: 12,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 g

Postać Kremy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Składniki
Produkt kosmetyczny Stabil krem ma następujący skład: Aqua, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Octyldodecanol,
Glucosamine Sulfate, Dimethyl Sulfone, Glycerin/Zingiber Officinale Root Extract, Polysorbate 60, Sorbitan Stearate, Benzyl Alcohol,
Mentha Arvensis Leaf Oil, Boswellia Serrata Resin Extract.

Stabil krem to kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji oraz masażu okolic stawowych. Aktywna formuła produktu poprawia sprawność
ruchową, wspomaga regenerację chrząstki stawowej, wpływa korzystnie na maź stawową, a ponadto, dzięki zawartości mentolu,
gwarantuje uczucie przyjemnego chłodzenia.

Stabil krem przeznaczony jest do stosowania przez osoby aktywnie uprawiające sport, pracujące fizycznie lub pacjentów starszych.

Prezentowanie opakowanie produktu “Stabil krem” zawiera 75 g kosmetyku w tubce.

Charakterystyka
Stabil krem jest kosmetykiem przeznaczonym przede wszystkim do masażu i pielęgnacji okolic stawów. Jego bogata formuła korzystnie
wpływa na zdrowie, sprawność i funkcjonowanie tej części układu kostnego. Ponadto Stabil krem wykazuje także działanie nawilżająco-
chłodzące.

Poszczególne składniki aktywne produktu kosmetycznego Stabil krem wykazują następujące działanie:
● Glukozamina - jest naturalnym składnikiem białkowo-węglowodanowym, który jest częścią chrząstki stawowej oraz mazi stawowej.
Wykazuje właściwości odżywcze, tym samym odbudowując chrząstkę stawową. Jej działanie wpływa na poprawę mobilności oraz
sprawności stawów/ Glukozamina przyczynia się także do ich właściwego funkcjonowania.
● Metylosulfonylometan (MSM) - to organiczna postać siarki, będąca jednym z podstawowych składników struktur cząsteczek
białkowych. Swoje właściwości antyoksydacyjne wykorzystuje, aby neutralizować wolne rodniki. Sprawia to, że przenikanie substancji
odżywczych przez membrany komórkowe jest ułatwione. Metylosulfonylometan bierze także czynny udział w formowaniu włókien
kolagenowych i keratyny.
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● Imbir - chroni chrząstkę stawową. W połączeniu z wyciągiem z kory drzewa Boswellia Serrata (jego żywica jest źródłem kwasu
bosweliowego) wpływa korzystnie na układ ruchu oraz funkcjonowanie stawów.
● Mentol - odświeża, chłodzi oraz relaksuje. Wpływa korzystnie na działanie pozostałych składników kremu, wzmacniając je.

Jedno opakowanie zawiera 75 g kremu na stawy.

Stosowanie
Stabil krem należy stosować tak, jak opisano to w instrukcji, widocznej na opakowaniu kosmetyku.
Można też używać produkt Stabil krem według poniższych wskazówek instruktażowych:
● niewielką ilość kosmetyku nałożyć w okolice stawowe. Masować kolistymi ruchami aż do pełnego wchłonięcia kremu w skórę.
● Stosować 2 lub 3 razy dziennie dla uzyskania efektów.
● Używać Stabil krem tylko zewnętrznie. Stosować tylko miejscowo.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu Stabil krem.

Kosmetyku nie należy nakładać na błony śluzowe oraz w okolice oczu.

Jeśli w trakcie użytkowania produktu kosmetycznego wystąpią podrażnienia skóry lub objawy uczulenia należy natychmiast zaprzestać
stosowania kremu. Warto ten fakt skonsultować również z lekarzem.

Przechowywanie
Stabil krem należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu producenta.
Produkt kosmetyczny Stabil krem powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej, która nie przekracza 25 stopni Celsjusza.
Przechowywać preparat kosmetyczny Stabil krem w suchym miejscu.
Należy umiejscowić Stabil krem w położeniu, które jest niedostępne dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133
95-200 Pabianice

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

