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Stawosan Q7 krem laurowy 150ml
 

Cena: 103,40 pln

Opis słownikowy

Pojemność 150ml

Producent Asepta

Opis produktu
 

Stawosan Q7 to naturalny preparat w formie kremu do stosowania na skórę powstały na bazie naturalnych ekstraktów roślinnych.

Krem działa na skórę rozgrzewająco, odbudowuje skórę i regeneruje ją.

 

Produkt zawiera:

- olej z liści wawrzynu szlachetnego - posiadający właściwości antyseptyczne,

- stosowaną przy opuchliznach rozgrzewającą arnikę,

- redukujący przetłuszczanie się naskórka i produkcję sebum kadzidłowiec,

- rozgrzewające i odbudowujące skórę kłącze imbiru lekarskiego,

- natłuszczające i chroniące skórę przed przesuszeniem masło shea,

- aloes bogaty w witaminy A, B, C i E.

 

Stosowanie:

Krem Stawosan Q7 przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego na skórę w celu jej pielęgnacji a także rewitalizacji i ochrony.

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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Może być stosowany przez osoby o skórze atopowej, skłonnej do podrażnień i wrażliwej.

Krem należy nanosić na skórę (np. bioder, kolan, pleców) na miejsce w którym odczuwany jest dyskomfort i dokładnie wmasować do
całkowitego wchłonięcia.

Preparat stosować przez okres 45 dni 3-4 razy dziennie.

 

W przypadku osób ze skłonnością do alergii przed zastosowaniem sprawdzić czy nie występuje alergia, rozpoczynając stosowanie od 1
krotnego użycia kremu na małym obszarze skóry. Jeśli nie wystąpi alergia, można zwiększyć częstotliwość stosowania do 3-4 razy
dziennie.

 

Nie stosować u dzieci.

Nie stosować na uszkodzoną skórę, z otarciami lub ranami.

Po otwarciu zużyć w ciągu 2 miesięcy.

 

Pojemność: 150 ml
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