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Ziaja mamma mia lano-maść 15 ml
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Maści

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Ziaja Mamma Mia Lano-maść w postaci maści do miejscowego stosowania na skórę jest maścią łagodzącą podrażnienia,
która sprzyja regeneracji naskórka i gojeniu się niewielkich ran. Kosmetyk w swojej formule nie zawiera konserwantów, poza tym jest
pozbawiony barwników i substancji zapachowych oraz może być stosowany przez osoby ze skórą skłonną do atopii lub skórą atopową.
Kosmetyk można stosować już w ciąży, poza tym bardzo dobrze sprawdzi się w okresie karmienia piersią, gdy sutki są szczególnie
wrażliwe i podatne na podrażnienia. Ziaja Mamma Mia Lano-maść nie wymaga zmywania ze skóry przed podaniem dziecku piersi.

Na co jest Ziaja Mamma Mia Lano-maść? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest pielęgnacja brodawek sutkowych u kobiet w
ciąży i karmiących piersią. Kosmetyk działa łagodząco i ochronnie na brodawki sutkowe. Przyczynia się do nawilżenia naskórka jego
zmiękczenia i natłuszczenia, a przy tym pomaga zachować skórze piersi elastyczność. W czasie ciąży kosmetyk Ziaja Mamma Mia
Lano-maść dba o nawilżenie i elastyczność skóry szybko rosnących piersi oraz pomaga w hartowaniu brodawek sutkowych przed
okresem laktacji. Można go również aplikować na całą pierś, by zapobiegać wiotczeniu biustu. W czasie karmienia piersią Ziaja Mamma
Mia Lano-maść bardzo dobrze sprawdzi się, gdy sutki będą podrażnione i spierzchnięte. Ochroni je przed pękaniem, a oprócz tego ukoi
podrażnioną skórę.

W opakowaniu znajduje się 15 ml maści Ziaja Mamma Mia Lano-maść. W skład kosmetyku wchodzi 100% wysoko oczyszczonej
lanoliny. To substancja naturalna, która jest pozyskiwana z tłuszczu wełny owczej. Lanolinę pozyskuje się w miesiącach zimowych po
strzyżeniu owiec i dokładnym oczyszczeniu wełny. Lanolina zawarta w Ziaja Mamma Mia Lano-maść ma właściwości pielęgnujące i
lecznicze. Przyczynia się do szybszego gojenia się ran, a oprócz tego zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie i natłuszczenie.
Dodatkowo lanolina chroni skórę i wygładza ją oraz przywraca jej miękkość. Można aplikować ją na skórę całych piersi i na brodawki
przed i po karmieniu dziecka.

Jak stosować kosmetyk Ziaja Mamma Mia Lano-maść? Lanolina jest przeznaczona do stosowania na brodawki sutkowe i należy
nakładać ją zgodnie z zaleceniami producenta. Ziaja Mamma Mia Lano-maść powinna być wmasowywana kolistymi ruchami w
brodawki sutkowe i ich najbliższe okolice. W tej postaci należy pozostawić maść na skórze do kolejnego karmienia. Przed podaniem
dziecku piersi nie ma potrzeby zmywania kosmetyku z brodawki. Produkt można aplikować na brodawki sutkowe zgodnie z
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zapotrzebowaniem, czyli raz lub kilka razy dziennie, jeśli to potrzebne. Dobrze rozpocząć aplikowanie kosmetyku Ziaja Mamma Mia
Lano-maść jeszcze przed karmieniem piersią, czyli na ok. 2 miesiące przed porodem. Pozwoli to zahartować brodawki sutkowe, czyli
odpowiednio przygotuje sutki do karmienia piersią.

Składniki
100% wysoko oczyszczonej lanoliny

Charakterystyka
Ziaja Mamma mia lano-maść precyzyjnie odpowiada na specyficzne potrzeby matek karmiących piersią, poprzez łagodzenie podrażnień
brodawek sutkowych. Lano-maść chroni sutki, tak wrażliwe i obciążone podczas karmienia. Kosmetyk można stosować już na etapie
ciąży, by wspomóc skórę piersi w zachowaniu elastyczności, przy ich szybkim wzroście. Pielęgnacja biustu w czasie ciąży z
kosmetykiem Ziaja Mamma mia lano-maść zapobiega wiotczeniu piersi.

Ziaja Mamma mia lano-maść

Pielęgnacja brodawek sutkowych w okresie ciąży i karmienia.
Łagodzi podrażnienia brodawek sutkowych występujące w okresie karmienia piersią.
Skutecznie nawilża, natłuszcza i zmiękcza naskórek.
Nie zawiera konserwantów, substancji zapachowych i barwników.

*przebadany na grupie 30 kobiet — matek karmiących.

Lanolina — pielęgnacja na medal
Lanolina, która stanowi 100% składu lano-maści Mamma mia od Ziaji, jest substancją pielęgnującą znaną od pokoleń. Wykazuje też
właściwości lecznicze. Przyspiesza gojenie się ran, chroni, nawilża i natłuszcza skórę, wygładzając ją i przywracając jej miękkość.
Dlatego lanolina jest idealnym składnikiem na podrażnione brodawki sutkowe, szczególnie w okresie karmienia piersią. Najbardziej
powszechnym zastosowaniem lanoliny, a w tym lano-maści z serii Mamma mia marki Ziaja, dla matek karmiących jest bezpośrednie
smarowanie nią brodawek przed i po karmieniu. Lano-maść ma działanie kojące i osłaniające przy nadwrażliwej, pękającej skórze
brodawek. Ze względu na swoje właściwości jest polecana nawet osobom ze skórą atopową lub skłonną do atopii.

Skąd się bierze lanolina?
Lanolina jest substancją naturalną. Jest pozyskiwana z tłuszczu, odkładającego się grubą warstwą na wełnie owiec. Pozyskuje się ją
wyłącznie w miesiącach zimowych, czyli wtedy, kiedy owce wytwarzają tłuszczową warstwę ochronną. Po strzyżeniu, dokładnym
oczyszczeniu i wytopieniu lanoliny, suszy się ją nawet dwa tygodnie. Można wyróżnić dwa typy lanoliny — czystą oraz uwodnioną. Ziaja
Mamma mia lano-maść to stuprocentowa wysoko oczyszczona lanolina.

Stosowanie
Delikatnymi, kolistymi ruchami wmasować preparat w brodawki sutkowe i okolice brodawek. Pozostawić do następnego karmienia.
Mycie brodawek przed następnym karmieniem piersią nie jest konieczne. Stosować raz lub kilka razy dziennie w zależności od potrzeb.
Preparat można stosować na dwa miesiące przed porodem w celu hartowania brodawek sutkowych, czyli prawidłowego przygotowania
sutków do okresu karmienia

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