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SILCATIL Płatki złuszczające na pięty 1 para
 

cena: 11,52 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała pięty

Działanie złuszczające

Opakowanie 1 sztuka (para)

Postać płatki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania odciski, zrogowacenia

Opis produktu
 

Opis:
Silcatil płatki złuszczające na pięty nasączone są formułą aktywną, w skład której wchodzą 3 hydrokwasy: glikolowy, mlekowy i
salicylowy. Dzięki ich silnym właściwościom keratolitycznym skutecznie złuszczają obumarły naskórek, usuwając wszelkie
zrogowacenia, odciski i zgrubienia. Efekty działania płatków widoczne są już kilka dni po zastosowaniu. Silcatil intensywnie pielęgnuje
skórę pięt, sprawiając, że staje się gładka, miękka i nawilżona.

Skład:
Kwas glikolowy i mlekowy i kwas salicylowy

Kwas salicylowy - reguluje odnowę komórkową skóry i działa złuszczająco na zgrubiałą warstwę rogową naskórka. Dodatkowo zwiększa
skuteczność działania innych preparatów kosmetycznych. Skóra przygotowana kwasami – po złuszczeniu, wyeliminowaniu zgrubień i
zrogowaceń oraz odsłonięciu nowego naskórka znacznie lepiej absorbuje składniki aktywne zawarte w kosmetykach.

Kwas glikolowy i mlekowy - posiadają silne właściwości złuszczające – osłabiają wiązania pomiędzy keratynocytami, dzięki czemu
zmniejszają grubość przerośniętej warstwy rogowej naskórka. Ponadto czynią naskórek bardziej przepuszczalnym oraz wspomagają
dynamikę penetracji substancji czynnych. Kwas glikolowy jest kwasem o najmniejszej cząsteczce i najkrótszym łańcuchu, co w praktyce
powoduje jego silne przenikanie w głąb skóry. Dodatkowo stymuluje również fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny.

Sposób użycia:
Otworzyć opakowanie, wyjąć płatki i położyć na pięty zgodnie z załączoną ilustracją. Rozłożyć tkaniny ochronne i owinąć nimi pięty
upewniając się, że część oznaczona jako pięta znajduje się na pięcie. Aby połączyć tkaninę zastosować pasek samoprzylepny. Po
nałożeniu należy umyć ręce letnią wodą. Po 60 minutach usunąć tkaniny ochronne i płatki złuszczające. Następnie umyć stopy letnią
wodą i wytrzeć suchym ręcznikiem.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.fit
http://www.tcpdf.org

