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Silcatil, skarpetki złuszczające, 1 para
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Aflofarm

Opis produktu
 

Skład:
Aqua, Alcohol, Glycerin, Urea, Glycolic Acid, Lactic Acid, Lavendula Angustifblia (Lavender Oil), Salicylic Acid, PQ-10 Polyquaterium-10,
PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Tocopherol, Sodium Hydroxide.

Wskazania:
Produkt przeznaczony do usuwania zrogowaciałego naskórka, zmniejszenia odcisków i zgrubień, zmiękczania oraz nawilżania skóry
stóp.

Działanie:
Składniki aktywne pomagają wyeliminować zrogowaciały naskórek, zmniejszyć odciski i zgrubienia, zmiękczyć oraz nawilżyć
skórę stóp, a także intensywnie złuszczyć naskórek.
Kwasy, w tym glikolowy, salicylowy i mlekowy, wspomagają procesy keratolityczne, złuszczające, zmiękczające skórę oraz
niwelujące martwy naskórek, zgrubienia i zrogowacenia.
Wspierają także rozluźnianie wiązań między komórkami, przez co pomagają odsłonić nowy, gładki naskórek i przygotować
skórę do lepszej absorpcji składników aktywnych.

Sposób użycia:
1. Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użycia.
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2. Efekty zabiegu mogą być uzależnione od kondycji skóry stóp i widoczne są po ok. 5-10 dniach po zastosowaniu skarpetek.
3. W przypadku potrzeby osiągnięcia silniejszego efektu złuszczenia, można zastosować produkt powtórnie po upływie 2 tygodni

od pierwszego zastosowania.
4. Odpowiednie dla stóp do rozmiaru 44.
5. Przeciąć skarpetki wzdłuż perforacji.
6. Na umyte i osuszone stopy nałożyć skarpetki, uważając przy tym, aby zawarty w nich płyn nie rozlał się.
7. Dopasować skarpetki do rozmiaru stopy za pomocą dołączonego do nich paska samoprzylepnego.
8. Dla lepszego efektu i komfortu założyć dodatkowe bawełniane skarpetki.
9. Skarpetki pozostawić na stopach ok. 120 minut, następnie zdjąć, zmyć nadmiar płynu i wytrzeć stopy suchym ręcznikiem.

Ważne:
W wyniku zastosowania skarpetek złuszczających do stóp marki Silcatil skóra zacznie się łuszczyć około 5-6 dni po wykonaniu
zabiegu. Taki stan może trwać przez 2 tygodnie, a intensywność złuszczania zależy od kondycji skóry stóp i jej stanu
wyjściowego. Skóra może odchodzić całymi płatami i jest to naturalny proces, który nie zagraża zdrowiu.
Produkt ma postać skarpetek o długości około 30 cm, które pasują na stopę do rozmiaru 45.
Produkt przebadany dermatologicznie.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.
Nie używać na podrażnioną lub uszkodzoną skórę.
Jeśli podczas stosowania wystąpią podrażnienia w postaci pieczenia, świądu lub rumienia, należy zaprzestać używanie
produktu.
Trzymać z dala od dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:
Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.

Informacja dla konsumenta:
Kosmetyk to każda substancja przeznaczona do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, wargami, paznokciami,
zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, stosowana w wyłącznym lub głównym celu
utrzymywania ich w czystości, pielęgnowania, ochrony, perfumowania lub upiększania.

 

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd,
poinformuj nas o tym
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