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Silcatil Skarpetki złuszczające, 1 para
 

Cena: 18,38 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt. (para)

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Silcatil - preparat złuszczający w postaci skarpetek wypełnionych aktywnie działającym płynem, hydroksykwasy, rozpuszczają wiązania
między komórkami naskórka co wpływa na ich działanie złuszczające.

Skarpetki pozwalają w bezpieczny i prosty sposób samodzielnie przeprowadzić zabieg pedicure w domu.

Właściwości:
- usuwają zrogowaciały naskórek
- redukują odciski i zgrubienia
- zmiękczają i nawilżają skórę stóp

Produkt zawiera

Kwas glikolowy i kwas mlekowy - posiadają silne właściwości złuszczające, zmniejszają grubość przerośniętej warstwy rogowej
naskórka, czynią go bardziej przepuszczalnym i wspomagają dynamikę penetracji substancji czynnych, kwas glikolowy silnie przenika w
głąb skóry, stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny.

kwas salicylowy - reguluje odnowę komórkową skóry, działa złuszczająco na zgrubiałą warstwę rogową naskórka, zwiększa
skuteczność działania innych preparatów kosmetycznych. Skóra przygotowana kwasami – lepiej absorbuje składniki aktywne zawarte w
kosmetykach.

mocznik  - składnik NMF (Natural Moisturing Factor) – naturalnego czynnika nawilżającego, ma bardzo dobre działanie nawilżające.

Sposób użycia:

1. Przeciąć skarpetki wzdłuż perforacji.
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2. Nałożyć skarpetki na umyte i osuszone stopy, uważając aby zawarty w nich płyn się nie rozlał.

3. Za pomocą dołączonego paska samoprzylepnego dopasowac skarpetki do rozmiaru stopy.

4. Dla zwiększenia komfortu i lepszego efektu założyć dodatkowe bawełniane skarpetki.

5. Skarpetki pozostawić na stopach ok. 120 minut, po czym zdjąć je, zmyć nadmiar płynu i wytrzeć stopy suchym ręcznikiem.

Skarpetki mają ok. 30 cm i pasują na rozmiar stopy do 45. Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użycia.

Efekty zabiegu i intensywność procesu złuszczania mogą być uzależnione od kondycji skóry stóp i wyjściowego stanu skóry.

Proces złuszczania zaczyna się po około 5-6 dniach od wykonania zabiegu i może trwać przez ok. 2 tygodnie. Może przybierać różne
formy – od delikatnego łuszczenia, po odchodzenie skóry całymi płatami. Jest to proces naturalny, nieszkodliwy dla zdrowia i nie należy
się go obawiać. Złuszczająca się skóra stopniowo odsłania nowy, gładki naskórek.

W przypadku potrzeby osiągnięcia silniejszego efektu, produkt można zastosować ponownie po 2 tygodniach od pierwszego
zastosowania.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Nie stosować na podrażnioną lub uszkodzoną skórę. 

W przypadku pojawienia się podrażnienia w postaci pieczenia, świądu lub rumienia w miejscu stosowania przerwać stosowanie
produktu.

 

Składniki: Aqua, Alcohol, Glycerin, Urea, Glycolic acid, Lactic acid, Lavendula angustifolia (lavender oil), Salicylic acid, PQ-10
Polyquaterium-10, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Tocopherol, Sodium hydroxide
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