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Silcatil, skarpetki złuszczające, 1 para
 

cena: 18,50 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie para

Postać skarpetki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Cukrzyca

Opis produktu
 

Opis

Skarpetki złuszczające Silcatil to odpowiedź na odciski, zrogowaciały naskórek czy sucha skóra stóp, czyli problemy, z którymi boryka
się większość kobiet. Po wewnętrznej stronie skarpetek znajduje się warstwa płynu składającego się z mocznika, kwasów: salicylowego,
glikolowego i mlekowego, które zmiękczają obumarły naskórek i przyspieszają jego złuszczenie. Pozostawiają skórę stóp nawilżoną,
miękką i wygładzoną.

Opakowanie zawiera jedną parę skarpetek, które należy nałożyć na czyste i suche stopy. Najpierw przycinamy je wzdłuż perforacji, a
później nakładamy tak, by obecny wewnątrz płyn się nie rozlał. Rozmiar skarpetek można dopasować do stopy za pomocą dołączonego
do zestawu samoprzylepnego paska. Dla lepszych efektów i wyższego komfortu, można na nie założyć miękkie, bawełniane skarpety.

Działanie

Skarpetki przynoszą ulgę wszelkim zrogowaceniom, odciskom i zgrubieniom skóry stóp. Roślinne kwasy o działaniu keratolitycznym:
salicylowy, glikolowy oraz mlekowy zmiękczają skórę, a następnie zmniejszają grubość warstwy rogowej naskórka. Dodatkowo zawarty
w płynie mocznik, znany ze swoich właściwości wiązania wody w głębszych warstwach naskórka, doskonale nawilża skórę stóp,
pozostawiając ją miękką i jedwabiście gładką.

Skład

Kwasy (glikolowy, salicylowy, mlekowy), mocznik.

Zawartość
1 para 2 sztuki

Sposób użycia
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 Na umyte i osuszone stopy nałożyć skarpetki, uważając przy tym aby zawarty w nich płyn nie rozlał się. Dopasować skarpetki do
rozmiaru stopy za pomocą dołączonego do nich paska samoprzylepnego. Dla lepszego efektu i komfortu założyć dodatkowe bawełniane
skarpety. Skarpetki pozostawić na stopach ok. 120 min. następnie zdjąć, zmyć nadmiar płynu i wytrzeć stopy suchym ręcznikiem.

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

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Pozwolenie: CPNP1937910
Uwagi do stosowania

Nie stosować gdy występuje nadwrażliwość na składniki produktu
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