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AVENE CICALFATE+ ŻEL NA BLIZNY 30ml
 

Cena: 40,31 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

AVENE CICALFATE+ Żel na blizny 30 ml

**Opis produktu**

Cicalfate + Żel na blizny, poprawia wygląd blizn dzięki połączeniu kluczowych składników i żelowej konsystencji, która tworzy ochronny
film na skórze i ułatwia masaż skóry.
Twarz i ciało.

**Właściwości:**

Skoncentrowany silikon, znany ze swojej skuteczności w walce z bliznami, połączony z kluczowym składnikiem aktywnym [C+
-Restore]TM+ i kwasem hialuronowy, poprawia wygląd blizn i utrzymuje wysoki poziom nawilżenia.
Bogaty w wodę termalną Avene,która łagodzi uczucie dyskomfortu.

**Wskazania:**

Skóra z bliznami wynikającymi z powierzchniowych zmian skórnych lub powstałych po powierzchniowych zabiegach
dermatologicznych. Stosować dwa razy dziennie na oczyszczoną skórę, delikatnie masując skórę (więcej informacji znajduje się w
ulotce wewnątrz opakowania). Odpowiedni dla dzieci. Nie zawiera substancji zapachowych

Unikać kontaktu z oczami. Stosować na odbudowany naskórek. Unikać eksponowania blizny na słońce. Przestrzegać środków ochrony
słonecznej po przez zakrywanie blizn ubraniami lub stosując ochronę przeciwsłoneczną.Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

po cesarskim cięciu
po mastektomii
po tyreoidektomii
po zabiegach chirurgicznych
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Formuła opracowana tak aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych. Nie powoduje powstawania zaskórników.

**Składniki:**

AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). DIMETHICONE. GLYCERIN. HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM
ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER. DIMETHICONOL. AQUAPHILUS DOLOMIAE FERMENT FILTRATE. ARGININE. COPPER
SULFATE. DIMETHICONE CROSSPOLYMER. POLYSORBATE 60. SODIUM BENZOATE. SODIUM HYALURONATE. SORBITAN
ISOSTEARATE. TROMETHAMINE. WATER (AQUA). XANTHAN GUM. ZINC SULFATE.

**Pojemność**

30 ml

**Dystrybutor**

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o.,
ul. Belwederska 20/22,
00-762 Warszawa.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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