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Sylveco - Krem Brzozowy z betuliną - 50ml
 

Cena: 43,00 pln

Opis słownikowy

Producent Sylveco

Opis produktu
 

Krem Brzozowy z buteliną

Właściwości:

- Krem Brzozowy jest kremem tłustym opartym wyłącznie na naturalnych składnikach.

- Krem Brzozowy zawiera w swoim składzie betulinę i kwas betulinowy. Są to główne substancje czynne występujące we wszystkich,
dotychczas uzyskiwanych preparatach z brzozy i huby brzozowej.

- Krem Brzozowy zawiera w swoim składzie krystalicznie czystą betulinę i kwas betulinowy w proporcjach w jakich występuje w białej
korze brzozy.

- Krem Brzozowy składa się: wosk pszczeli nie bielony, olej sojowy, woda destylowana, betulina, kwas betulinowy, kompozycja
zapachowa.

Pojemność: 50ml

Zastosowanie:

- Pęknięcia skóry rąk - leczy i zapobiega.
- Pękające pięty
- Stwardnienia skóry podeszw stóp - usuwa je i odmładza skórę. Smarować podeszwy wieczorem i rano. Kuracja trwa od kilku dni do
kilku tygodni odchodząca blaszka stwardniałej skóry odsłoni młodą zdrową skórę.
- Otarcia skóry - zapobiega i leczy.
- Odgniecenia (np. okulary) - leczy i zapobiega.
- Zwiększa odporność skóry na wystąpienie bolesnych przygnieceń.
- Odleżyny - stosować zapobiegawczo i leczniczo po wystąpieniu odleżyn.
- Opryszczkę warg - leczy i zapobiega przed rozjadzeniem się.
- Opryszczka sromowa - w celu likwidacji zmian skórnych smarować kilka razy dziennie.
- Brodawki - redukuje i rozjaśnia.
- Przebarwienia skóry - rozjaśnia.

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/sylveco-krem-brzozowy-z-betulina-50ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
- Ukąszenia owadów (komary, pchły, muchy, osy, itp.) - likwiduje po natychmiastowym posmarowaniu (do pół godziny po ukąszeniu), w
ciągu dwóch godzin znika bąbel. Późniejsze posmarowanie nie jest już tak skuteczne, ale również przynosi ulgę
- Oparzenia termiczne - przynosi ulgę po natychmiastowym posmarowaniu.
- Oparzenia słoneczne
- Oparzenia chemiczne - stosować w przypadku oparzeń kwasami, zasadami lub innymi substancjami agresywnymi. Po
zneutralizowaniu odczynu stosować Krem Brzozowy SYLVECO® tak jak jak przy oparzeniach.
- Grzybice - opóźnia rozwój i sprzyja procesowi regeneracji. Stosować równolegle z leczeniem dermatologicznym, które wspomaga.
- Łuszczyca - stosować dwa razy dziennie aż do likwidacji zmian skórnych. W zależności od stopnia zaawansowania choroby proces
leczenia może trwać od kilkunastu dni do kilku miesięcy. Dobrze jest połączyć z wewnętrznym stosowaniem preparatu Cortex Betulae
SYLVECO®.
- Trądziki i uczulenia - stosować w przypadku trądziku młodzieńczego, różowatego i uczuleń. Osłabia i łagodzi uczulenia (alergie).
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