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Raniseptol Blizny silikonowy żel na blizny - 20ml
 

Cena: 24,70 pln

Opis słownikowy

Producent Zdrovit

Opis produktu
 

Raniseptol blizny to wyrób medyczny w formie silikonowego żelu do stosowania miejscowego na skórę i powierzchnię blizn, jako środek
wspomagający ich leczenie.

Żel szybko wysycha, pozostawiając na powierzchni skóry elastycznej i niewidocznej powłoki, chroniącej przed działaniem czynników
zewnętrznych i zapewniających skórze odpowiednie nawilżenia.

Przy regularnym stosowaniu pomaga zapobiec nieprawidłowemu bliznowaceniu, zmniejsza uczucie swędzenia i napięcia skory, a blizny
stają się mniejsze i bardziej rozjaśnione.

 

Zastosowanie:

Raniseptol blizny jest produktem zalecanym do stosowania wspomagająco w leczeniu  blizn potrądzikowych, pourazowych,
przerostowych, po oparzeniach, zabiegach chirurgicznych (także po cesarskim cięciu), laserowych, operacjach plastycznych oraz
bliznowców i rozstępów.

 

Sposób użycia:

Niewielką ilość żelu nanieść na dokładnie umyta i osuszona skórę i masować ok 2-3 minuty, kolistymi ruchami.

W trakcie nakładania i rozprowadzania żelu bliznę lekko uciskać opuszkami palców i rozcierać ją.

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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Pozostawić do wyschnięcia.

 

Żel należy stosować po całkowitym zagojeniu rany i zdjęciu szwów jeśli były założone.

Może być stosowany pod makijaż.

 

Skład: mieszanina polisiloksanów, dwutlenek krzemu.

Pojemność: 20 ml

Wyrób przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego dla dorosłych i dzieci powyżej 7 roku życia (w przypadku dzieci poniżej 7
lat, stosować tylko po konsultacji z lekarzem).

Stosować maksymalnie przez 7 dni.
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