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Silcatil, płatki złuszczające, 1 para
 

cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie para

Postać płatki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Cukrzyca

Opis produktu
 

Skład

Alcohol Denat., Water (Sparkling Water 100 ppm), Glycolic Acid, Lactic Acid, Propylene Glycol, Isopropyl Alcohol, Sodium Hydroxide, Urea,
Betaine, Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract, Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Acer
Saccharum (Sugar Maple) Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit/Leaf Extract, Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract, Citrus Aurantium
Dulcis (Orange) Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Salicylic Acid, Menthol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Disodium EDTA,
Fragrance (Parfum), Limonene, Linalool, Geraniol, Citral, Citronellol.; Made in Korea

Zawartość1 para

Sposób użycia

Otworzyć opakowanie, wyjąć płatki i położyć na pięty zgodnie z załączoną ilustracją.

Rozłożyć tkaniny ochronne i owinąć nimi pięty. Aby połączyć tkaninę zastosować pasek samoprzylepny. Podczas nakładania tkaniny
ochronnej, upewnić się, że część oznaczona jako „pięta” znajduje się na pięcie. Po nałożeniu należy umyć ręce letnią wodą.

Po 60 minutach usunąć tkaniny ochronne i płatki złuszczające. Następnie umyć stopy letnią wodą i wytrzeć suchym ręcznikiem.

Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Efekty zabiegu mogą być uzależnione od kondycji skóry pięt i widoczne są po ok.
3-5 dniach po zastosowaniu płatków. Prawie wszystkie zgrubienia zostaną usunięte w ciągu kolejnych 3 do 5 dni w zależności od ich
grubości. Nie używać środków do usuwania zgrubiałej skóry ani nie usuwać jej, kiedy zacznie się złuszczać.

Uwagi do stosowania
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 Unikać stosowania na zranioną, podrażnioną lub opaloną skórę.

Zaprzestać stosowania i zapytać lekarza, jeśli skóra zaczerwieniła się, nabrzmiała, swędzi podczas stosowania lub powyższe objawy
utrzymują się po użyciu produktu.

Przed użyciem należy nałożyć niewielką ilość produktu na skórę w celu wykrycia objawów reakcji alergicznych.

Ten produkt przeznaczony jest wyłącznie do użycia na pięty. Nie używać inaczej niż wskazano w sposobie użycia.

Produkt zawiera kwasy AHA. Nie używać w przypadku alergii lub nadwrażliwości na te substancje.

Trzymać z dala od oczu. W przypadku kontaktu z oczami przemyć wodą.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Pozwolenie: CPNP 3028373
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