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ISIS PHARMA GLYCO-A ŚREDNI PEELING Z KWASEM
GLIKOLOWYM 12%, 30ML
 

cena: 83,53 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Postać peeling

Producent ISIS Pharma

Wysyłka do 24 godzin

Zastosowanie na blizny, Peeling do twarzy

Opis produktu
 

PRODUKT DOSTĘPNY OD RĘKI

PREPARAT Z GWARANCJĄ ORYGINALNOŚCI. ZAPRASZAMY

Wskazania i działanie:

Peeling z kwasem glikolowym; redukuje grubość zrogowaciałego naskórka, redukuje zmarszczki,zmniejsza plamy przebarwień,poprawia
wygląd powierzchni skóry, uelastycznia skórę i przyspiesza odnowę komórek.

Wskazania:
 nadmierne rogowacenie; trądzik zaskórnikowy oraz blizny potrądzikowe; nadmierna pigmentacja; zapobieganie i usuwanie oznak
starzenia się skóry; zmarszczki, blizny, wszelkiego rodzaju drobne wgłębienia na skórze.

Działanie:
 redukuje grubość zrogowaciałego naskórka; poprawia wygląd powierzchni skóry; uelastycznia skórę, stymuluje syntezę kolagenu,
spłyca zmarszczki, usuwa przebarwienia przyspiesza odnowę komórek.

Stosowanie:

Przed użyciem na skórę twarzy przetestować produkt na niewielkiej powierzchni odsłoniętej skóry (np. przedramienia) w celu
sprawdzenia tolerancji na krem. 2-3 razy w tygodniu zamiast kremów na noc. Wcierać cienką warstwę kremu do pełnego wchłonięcia.
Nie ma potrzeby spłukiwania. W przypadku stosowania przed lub po zabiegach estetycznych i dermatologicznych stosować się ściśle
do zaleceń lekarza Stosować wysoką ochronę 50+ przed słońcem UVA/UVB przez cały czas stosowania zabiegu i miesiąc po jego
zakończeniu..
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Środki ostrożności: Tylko do użytku zewnętrznego, po użyciu umyć ręce. Unikać kontaktu ze spojówkami; o ile dojdzie do takiego
kontaktu przemyć oczy czystą wodą. nie stosować w przypadku: - ciąża, karmienie piersią, liczne znamiona melanocytowe, - choroby
autoimmunologiczne (kolagenozy, pęcherzyce), - skóra podrażniona, uszkodzona (nadżerki, otarcia), - ciężkie postacie trądziku (liczne
krosty, torbiele ropne) wymagają wcześniejszej terapii farmakologicznej, - ekspozycja skóry na słońce (bardzo słoneczne lato), - alergie
skórne, aktywna opryszczka, - na podrażnioną lub uszkodzoną skórę. - na błony śluzowe (nosa, jamy ustnej) - na okolice oczu w razie
przypadkowego kontaktu spłukać dokładnie czystą wodą.. - na nałożone wcześniej preparaty zawierające inne leki. - nie spożywać - nie
stosować ze znaną wrażliwością na kwas glikolowy lub którykolwiek ze składników kremu..

Skład:
AQUA (WATER), GLYCOLIC ACID, CETYL ALCOHOL, PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), CETETH-20, AMMONIA, STEARETH- 20,
PALMITIC ACID, STEARIC ACID.

Ważne informacje:
Normalnym efektem jest wystąpienie uczucia mrowienia, pieczenia lub pojawienie się zaczerwienienia. Objawy te są oznaką działania
kwasu glikolowego i na ogół znikają samoistnie po kilku dniach. Gdyby jednak uczucie to było zbyt dokuczliwe, krem należy niezwłocznie
zmyć czystą wodą. W rzadkich przypadkach możliwe krótkotrwałe nietypowe reakcje skórne na krem, takie jak wysyp trądziku,
uczynnienie opryszczki itp. należy przerwać stosowanie kremu i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent i Autoryzowany przedstawiciel EU:
ISISPHARMA France
F-59290 WASQUEHAL, FRANCE

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Ekopharm.pl ul. Staszica 38,
05-220 Zielonka k. Warszawy

Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze
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