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COMPEED Plastry na odciski między palcami, 10 szt.
 

Cena: 27,83 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 szt.

Postać -

Producent LABORATOIRE HRA PHARMA

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

COMPEED® Plastry na odciski z aktywnym żelem hydrokoloidowym, który przynosi natychmiastową ulgę w bólu i pomaga usunąć
odcisk.

Nie tylko pozostaje na miejscu przez kilka dni (w indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić), ale również zapewnia
optymalną amortyzację, chroniąc przed dalszym bolesnym ocieraniem m.in. pod stopą i uciskiem.

Technologia hydrokoloidowa COMPEED® zapewnia ulgę w bólu dzięki grubej wyściełanej warstwie, która szybko znosi nacisk
powodujący powstanie odcisku. Technologia gojenia ran działa od wewnątrz, poprawiając nawilżenie i tym samym zmiękczając odcisk,
co ułatwia jego usunięcie.

Właściwości:
Głęboka amortyzacja znosi nacisk powodujący odcisk i łagodzi ból.

Ma ultraprzylepne, wymodelowane krawędzie, dzięki którym warstwa amortyzacji elastycznie dopasowuje się do ruchów i pozostaje na
miejscu, chroniąc przed dalszym tarciem.

Dobrze dopasowany, wodoodporny i oddychający plaster utrzymuje naturalną wilgoć i nie dopuszcza bakterii z zewnątrz, przyspieszając
naturalny proces gojenia.

Sposób użycia:
Oczyścić i osuszyć skórę przed użyciem. Docelowy obszar nie może być tłusty od kremów czy olejków.

Usunąć górną, a następnie dolną papierową warstwę plastra, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej.

Przykleić plaster tak, aby osadzony w nim dysk znajdował się centralnie na odcisku i wygładzić brzegi plastra.
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Pozostawić plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać. Może pozostawać na miejscu do kilku dni.

Dla najlepszych rezultatów stosuj COMPEED® do czasu, aż skóra całkowicie się zagoi.

Rozmiar: 2,2 x 2,2 cm

Opakowanie: 10 plastrów
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