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Sutricon UV Protect silikonowy żel na blizny SPF 35 - 15 ml
 

Cena: 41,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Żele

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Sutricon UV Protect to silikonowy żel na blizny SPF 35, który można stosować już u dzieci powyżej 1. roku życia. Na co jest
Sutricon UV Protect SPF 35? Wskazaniem do jego stosowania jest pielęgnacja blizn różnego typu. Produkt można stosować na blizny o
różnym pochodzeniu, wieku i wielkości. Kosmetyk posiada żelową konsystencję, a jego działanie polega na stopniowej redukcji
widoczności blizny oraz wyrównywaniu jej kolorytu. Żel Sutricon UV Protect SPF 35 można stosować również pod makijaż, a dzięki
zawartości wysokiego filtru przeciwsłonecznego zapewnia ochronę przed szkodliwym promieniowaniem. Dodatek silikonu natomiast
chroni skórę przed nadmierną utratą wody.

W opakowaniu znajduje się 15 ml Sutricon UV Protect SPF 35.
W skład kosmetyku zgodnie z danymi producenta wchodzą następujące składniki: 
Dimethicone, Dimethicone Crosspolymer, C12-15 Alkyl Benzoate, a także Octocrylene. W formule znaleźć można również Bis-
Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, a dodatkowo Ethylhexyl Salicylate oraz Butyl Methoxydibenzoylmethane i Glyceryl
Behenate. Przed zastosowaniem kosmetyku należy dokładnie zapoznać się z dołączoną do niego ulotką. Zaleca się aplikację żelu
Sutricon UV Protect SPF 35 na całkowicie zagojoną ranę. Każdorazowo kosmetyk należy nakładać na umytą i dobrze osuszoną
powierzchnię blizny. Pojedynczą aplikację należy wykonać przy użyciu niewielkiej ilości żelu, a ten należy delikatnie rozcierać na bliźnie,
masując ją kolistymi ruchami przez kilka minut. Żel Sutricon UV Protect SPF 35 należy nakładać na bliznę dwa razy dziennie, a czas
stosowania kosmetyku zależny jest od wielkości i wieku blizny, a także jej rodzaju. Przy świeżych bliznach potrzebne są około 3 miesiące
stosowania, jednak przy starszych bliznach czas ten może się znacznie wydłużyć.

Przeciwwskazaniem do stosowania kosmetyku Sutricon UV Protect SPF 35 jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. W
przypadku zauważenia objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie wyrobu. Produkt nie powinien być stosowany u dzieci
poniżej 1. roku życia.

Składniki
Dimethicone, Dimethicone Crosspolymer, C12-15 Alkyl Benzoate, Octocrylene, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine,
Ethylhexyl Salicylate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Glyceryl Behenate.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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