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BBraun Linovera roztwór w profilaktyce i leczeniu odleżyn
30ml - 468156
 

Cena: 51,90 pln

Opis słownikowy

Producent BBraun

Opis produktu
 

Roztwór wielonienasyconych kwasów tłuszczowych do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn I stopnia.

Duża zwartość kwasu linolowego w preparacie wzmaga jego działanie lecznicze. Ponadto roztwór wykazuje działanie antyoksydacyjne i
neutralizuje wolne rodniki, a wyciągi roślinne z aloesu i wąkroty azjatyckiej działają ochronnie i leczniczo na skórę.

Właściwości:
- zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi
- działa nawilżająco i zmiękczająco
- pobudza regeneracje naczyń włosowatych
- odnawia zewnętrzną warstwę naskórka
- pobudza syntezę kolagenu
- stymuluje mikrokrążenie

Skład:
- wielonienasycone kwasy tłuszczowe: kwas linolowy, kwas linolenowy, kwas oleinowy, kwas palmitynowy,
kwas stearynowy, kwas palmitolejowy, kwas mirystynowy, kwas gadoleinowy, kwas behenowy, kwas arachidowy
- wyciąg z aloesu (Aloe vera)
- wyciąg z wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica)
- tokoferole, perfumy

Sposób użycia:
2-3 krotnie rozpylić preparat na obszar objęty zmianą i delikatnie wcierać, równomiernie rozprowadzając
produkt do pełnego wchłonięcia.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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W celu optymalnej ochrony gojącego się obszaru przed odleżynami stosować w połączeniu z opatrunkami specjalistycznymi np. Askina
Heel / Sacrum.

Opakowanie: 30 ml
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