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KELO-COTE, SPRAY SILIKONOWY DO LECZENIA BLIZN,
100ML
 

cena: 295,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Opakowanie 100 ml

Postać aerozol

Producent Advanced Bio-Technologies

Wysyłka do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu
 

Kelo-cote Spray zawiera te same długo-łańcuchowe polimery, które wchodzą w skład żelu silikonowego.

Kelo-cote Spray jest to przezroczysty, szybko i samo wysychający, utrzymujący odpowiednią wilgotność skóry. Spray silikonowy do
stosowania miejscowego na skórę, posiadający unikalne właściwości w porównaniu z innymi preparatami.
Jest skuteczny w leczeniu wszystkich rodzajów blizn: pooperacyjnych, pooparzeniowych, pourazowych, potrądzikowych, po cesarskim
cięciu.
Preparat jest szczególnie przydatny do stosowania na duże powierzchnie skóry lub pod odzież uciskową.

Działanie:

Kelo-cote Spray szybko wysycha tworząc wodoodporną, przepuszczającą powietrze błonę, która działa ochronnie jak sam naskórek. Ta
błona pozwala zmiękczyć, spłaszczyć, wygładzić bliznę, nawilżając i uelastyczniając skórę w okolicy blizny.
Kelo-cote Spray w efekcie swojego działania zmiękcza, spłaszcza i wygładza bliznę redukując uczucie swędzenia i dyskomfortu
związanych z blizną.

Wskazanie:

Kelo-cote Spray stosuje się aby zapobiec nieprawidłowemu bliznowaceniu w postaci bliznowca (keloid) lub blizny przerostowej, po
zakończeniu gojenia się rany, gdy skóra jest nieuszkodzona.
Kelo-cote Spray to spray silikonowy o opatentowanej formule, do stosowania zewnętrznego, przeznaczony do leczenia wszystkich
rodzajów blizn przerosłych i zapobiegania nieprawidłowemu bliznowaceniu.
Kelo-cote Spray jest idealny do stosowania na duże powierzchnie oraz rejony o wzmożonej ruchomości (stawy, ścięgna).

Stosowanie:
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Wstrząsnąć przed użyciem.
Powierzchnię na którą ma być rozpylony spray należy umyć, następnie wysuszyć.
Spryskiwać powierzchnię blizny z odległości 15-20 cm. w ciągu 1-2 sekund aby kompletnie pokryć bliznę (preparat nie powinien ociekać).
Pozostawić do wyschnięcia na powietrzu przez 2-3 minuty przed przykryciem ubraniem lub odzieżą uciskową.
Jeśli spray nie wyschnie w przeciągu 3 minut, prawdopodobnie została użyta za duża jego ilość.
Spryskiwać 2 razy dziennie - najlepsze efekty lecznicze uzyskujemy zapewniając 24-godzinny kontakt preparatu z blizną.

Kelo-cote można stosować pod odzież uciskową
Kelo-cote nie może być stosowany na uszkodzoną skórę
Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi (jamy ustnej i nosa)
Do stosowania w okolicy oczu zaleca się Kelo-cote w postaci żelu.
Jeśli Kelo-cote jest stosowany pod odzież uciskową należy nakładać 1 raz dziennie.
Kelo-cote można stosować u dzieci i u osób z wrażliwą skórą.
Na wyschnięty spray można nakładać kremy z filtrami UV oraz makijaż.
Zaleca się używanie preparatu Kelo-cote przez co najmniej dwa miesiące.
Stosując preparat dłużej niż przez dwa miesiące można uzyskać lepsze wyniki leczenia.
Kelo-cote Spray można stosować u dzieci i u osób z wrażliwą skórą.

Zalety stosowania Kelo-cote Spray:

* łatwy w aplikacji
* samowysychający (2-3 minut)
* bezbolesny, niedrażniący
* bezbarwny, bez zapachu, przezroczysty
* przepuszcza powietrze do blizny
* można nakładać kosmetyki po wyschnięciu Kelo-cote
* ciągły kontakt ze skórą zapewnia lepsze efekty leczenia
* aplikacja dwa razy dziennie (lub raz pod odzież uciskową)
* zapewnia elastyczną ochronę
* może byd używany na blizny stare i nowe
* idealny do blizn o nieregularnej powierzchni

Kelo-cote został opracowany by pomóc w leczeniu blizn i przywrócić naturalny wygląd skóry po zagojeniu się rany.

Skład:

Polisiloksan, dwutlenek krzemu. 
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