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Suproderm zestaw plastrów na odciski x 8 szt
 

Cena: 10,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 8 szt

Postać Plastry

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Zestaw plastrów na odciski Suproderm to produkt medyczny, przeznaczony do nakładania na odciski, którego zadaniem jest
uśmierzanie bólu i eliminacja ucisku, a także zmiękczenie odcisku i pomoc w jego szybszej redukcji.
Plastry na odciski Suproderm stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób, które poszukują szybkiego i skutecznego sposobu,
ochraniającego i pomagającego w zniwelowaniu bolesnych odcisków. Plastry nie tylko łagodzą ból poprzez zmniejszenie ucisku na
odcisk, ale też wspomagają usunięcie nagniotka dzięki zawartości tlenku cynku, który umożliwia jego zmiękczenie.
Czym jest tlenek cynku?
Tlenek cynku to substancja, która stosowana była już w starożytnych cywilizacjach, między innymi w Chinach czy Egipcie w zakresie
ochrony i leczenia uszkodzonej skóry. Aktualnie związek ten jest powszechnie stosowany w kosmetyce oraz medycynie, gdyż wykazuje
korzystne działanie, zmniejszające podrażnienia i wspomagające redukcję zmian skórnych. Co więcej, tlenek cynku znany jest z tego, że
sprzyja ochronie skóry przed kolejnymi uszkodzeniami i właśnie mniej więcej takie jego działanie jest atutem w plastrach Suproderm.
Dzięki zastosowaniu tego składnika plastry mogą skutecznie sprzyjać łagodzeniu dolegliwości, związanych z pojawieniem się odcisku i
ułatwiać funkcjonowanie, gdy zmiany już się pojawią.
Jak powstają odciski na stopach?
Odciski na stopach to problem, który być może nie jest bardzo groźny, a jednak może w dużym stopniu zaburzyć komfort codziennego
funkcjonowania. Choć odcisk, który pojawi się na stopie, zazwyczaj zajmuje jej niewielką powierzchnię, przy ucisku powoduje ból, co
może sprawić, że chodzenie po jakimkolwiek podłożu stanie się niezwykle uciążliwe. Przyczyną takich dolegliwości jest korzeń,
stopniowo wrastający w tkanki miękkie.
Odciski mogą pojawić się w różnych miejscach na stopie. Najczęściej obserwuje się je na:
· Podeszwach stóp;
· Między palcami;
· Na opuszkach palców;
· W wałach paznokciowych;
· Czasem pod paznokciami.
Czym są odciski?
Odciski możemy nazwać także nagniotkami. Są to niewielkie obszary zgrubiałej skóry, które powstają najczęściej na skutek
nadmiernego ucisku lub tarcia. Prowadzi to do zagęszczania włókien kolagenowych oraz przyspieszenia procesu dojrzewania
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spłaszczonych komórek rogowych.
Wyróżnia się odciski miękkie i twarde. Te pierwsze nie mają stwardniałego środka i są dość giętkie, ale także mogą powodować
dolegliwości bólowe. Natomiast odciski twarde wystają nieco ponad skórę i charakteryzują się korzeniem, który wrasta do środka skóry.
Mogą być bardziej bolesne i trudniejsze do usunięcia.
Dlaczego powstają odciski?
Najpowszechniejszą przyczyną powstania odcisku jest długotrwały ucisk na tkanki, który może być spowodowany np. zbyt ciasnym
obuwiem. Na pojawianie się odcisków narażone są szczególnie osoby z różnego rodzaju deformacjami stóp oraz wadami postawy,
powodującymi nieprawidłowy chód. Odciski często pojawiają się także u sportowców, zwłaszcza gdy mają oni nieodpowiednie buty do
danej dyscypliny sportowej. Do czynników ryzyka zalicza się również otyłość oraz długotrwałe przebywanie w pozycji stojącej.
Leczenie odcisków przy pomocy plastrów Suproderm
Plastry na odciski Suproderm stworzone zostały w sposób, który ma wspomagać walkę z odciskami. Plastry nie tylko zmniejszają ucisk
na odcisk, ale też chronią skórę przed kolejnymi podrażnieniami. Leczenie odcisków przy pomocy plastrów Suproderm jest bezinwazyjne
i bardzo proste. Produkt można stosować zarówno na odciski miękkie, jak i twarde, a zawarty w nim tlenek cynku ma za zadanie
przyspieszenie redukcji nagniotków oraz poprawę kondycji skóry w obrębie zmiany.
Skład plastrów na odciski Suproderm
Tlenek cynku
Zawartość opakowania
8 sztuk plastrów
Wskazania:
Na powstałe odciski w celu ochrony i zapewnienia ulgi w bólu.
Przeciwwskazania:
Uczulenie na składniki produktu.
Stosowanie:
Plastry Suproderm należy stosować na czyste i suche stopy. Należy upewnić się, że plaster dobrze przylega do skóry. Nakleić na
centralną część odcisku.

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/

