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Silcatil, krem na odciski, 10 ml
 

Cena: 19,19 zł

Opis słownikowy

Marka Silcatil

Postać krem

Producent Aflofarm

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

Kwas mlekowy, Kwas salicylowy

Opis produktu
 

Skład Silcatil, krem na odciski, 10 ml

Aqua, Lactic Acid, Glycolic Acid, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Cetearyl Alcohol / Dicetyl Phosphate / Ceteth-10
Phosphate, Polyacrylamide / Hydrogenated Polydecene / Laureth-7, Octyldodecanol, Polysorbate 60, Salicylic Acid, Prunus Amygdalus
Dulcis Oil, Methylpropanediol / Capryl Glycol / Phenylpropanol, Sodium Hydroxide, Sorbinian Stearate, Parfum, Butylphenyl
Methylpropional, Limonene, Linalool, Apha-Isomethyl Ionone.

Działanie Silcatil, krem na odciski, 10 ml

skutecznie usuwa odciski i modzele,
chroni przed powstawaniem nowych zmian,
precyzyjna aplikacja,
efekty już po 1 użyciu.
Silcatil krem na odciski pomaga usunąć odciski i modzele oraz pielęgnuje skórę, chroniąc przed powstawaniem nowych zmian.

Zawarte w preparacie kwasy roślinne o działaniu keratolitycznym zmiękczają skórę i zmniejszają grubość warstwy rogowej naskórka, co
pozwala skutecznie i szybko usunąć wszelkie odciski, modzele czy zrogowacenia.
Olej ze słodkich migdałów pielęgnuje skórę po usunięciu odcisku, nawilża oraz łagodzi podrażnienia.
Dodatkowo składniki kremu Silcatil chronią przed powstawaniem nowych zmian, pomagając w regeneracji bariery ochronnej skóry oraz
hamując jej nadmierne rogowacenie.
Wygodna tubka pozwala na precyzyjną aplikację, bez konieczności kontaktu preparatu ze zdrową skórą. Efekty widoczne już po
pierwszym użyciu.
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Wskazania Silcatil, krem na odciski, 10 ml

Krem na odciski pomaga usunąć odciski modzele oraz pielęgnuje skórę, chroniąc przed powstawaniem nowych zmian.

Dawkowanie Silcatil, krem na odciski, 10 ml

Cienką warstwę kremu nanieść na odciski lub modzele. Delikatne wmasować, a następnie pozostawić do wchłonięcia.
Zaleca się stosowanie kremu dwa razy dziennie, na umytą i wysuszoną skórę.
Na wyjątkowo oporne odciski, po aplikacji kremu, zastosować plaster w celu zachowania dłuższego kontaktu preparatu ze skórą.
Przed usunięciem odcisku należy go dobrze wymoczyć w ciepłej wodzie.

Informacje dodatkowe Silcatil, krem na odciski, 10 ml

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W przypadku pojawienia się w miejscu stosowania podrażnienia
w postaci pieczenia, świądu lub rumienia należy przerwać stosowanie produktu.
Nie stosować dla dzieci poniżej 3 lat.
Przebadany dermatologicznie.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st. C.
Nie chłodzić, nie zamrażać.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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