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SILCATIL Skarpetki złuszczające 1szt.(para
 

cena: 17,24 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt. (para)

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Silcatil w postaci skarpetek wypełnionych aktywnie działającym płynem, to bezpieczny i niezwykle prosty zabieg pedicure do
samodzielnego wykonania w domu. Roślinne kwasy o działaniu keratolitycznym: salicylowy, glikolowy oraz mlekowy zmiękczają skórę, a
następnie zmniejszają grubość warstwy rogowej naskórka, skutecznie usuwając wszelkie zrogowacenia, odciski i zgrubienia.
Dodatkowo zawarty w płynie mocznik, znany ze swoich właściwości wiązania wody w głębszych warstwach naskórka, doskonale
nawilża skórę stóp, pozostawiając ją miękką i jedwabiście gładką.

Wskazania
efekt już po 1 użyciu,skutecznie usuwają zrogowaciały naskórek,redukują wszelkie odciski i zgrubienia,zmiękczają i nawilżają skórę stóp

Dawkowanie
Sposób użycia:
1. Przeciąć skarpetki wzdłuż perforacji.
2. Na umyte i osuszone stopy nałożyć skarpetki, uważając przy tym aby zawarty w nich płyn nie rozlał się. 3. Dopasować skarpetki do
rozmiaru stopy za pomocą dołączonego do nich paska samoprzylepnego. 4. Dla lepszego efektu i komfortu założyć dodatkowe
bawełniane skarpetki. 5. Skarpetki pozostawić na stopach ok. 120 minut, następnie zdjąć, zmyć nadmiar płynu i wytrzeć stopy suchym
ręcznikiem.

Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Efekty zabiegu mogą być uzależnione od kondycji skóry stóp i widoczne są po ok.
5-10 dniach po zastosowaniu skarpetek. W przypadku potrzeby osiągnięcia silniejszego efektu złuszczenia, można zastosować produkt
powtórnie po upływie 2 tygodni od pierwszego zastosowania. Przebadany dermatologicznie.

Odpowiednie dla stóp do rozmiaru 44.

Skład
Aqua, Alcohol, Glycerin, Urea, Glycolic Acid, Lactic Acid, Lavandula Angustifolia Oil, Salicylic Acid, Polyquaternium-10, PEG-40
Hydrogenated Castor Oil, Tocopherol, Sodium Hydroxide
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Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować na podrażnioną lub uszkodzoną skórę. W przypadku pojawienia
się w miejscu stosowania podrażnienia w postaci pieczenia, świądu lub rumienia należy przerwać stosowanie produktu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
95-200 Pabianice,
ul. Partyzancka 133/151
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