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AVENE CICALFATE+ Żel na blizny 30 ml
 

Cena: 38,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

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

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisAVENE CICALFATE+ Żel na blizny 30 mlKażdego roku 100 milionów2 ludzi na świecie boryka sięz problemem blizn. Blizny mogą
mieć ogromny wpływ fizyczny (ból, swędzenie, uczucie ciągnięcia), a także psychiczny (skaza na naszym ciele, przypomnienie o
traumatycznym przeżyciu). Zarówno dermatolodzy jak i fizjoterapeuci zalecają odpowiedną pielęgnację blizny, która może uchronić nas
przed wieloma komplikacjami w przyszłości.Bardzo ważne jest, aby rozpocząć pielęgnację w pierwszej fazie gojenia, kiedy blizna jest
czerwona. Cicalfate+ Żel na blizny będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zmobilizować swoją bliznę do regeneracji i
przynieść skórze komfort.EFEKT:Zmniejszona widoczność blizny już po 3 tygodniach. Zmiany są wygładzone (98%), skóra jest jędrna
(100%) i miękka(98%)3.Ukojenie już po 1 aplikacji4. 100% konsumentów jest zadowolonych z łatwej aplikacji i przyjemnej konsystencji,
która ułatwia masaż5.Do określenia dojrzałości blizny, należy ucisnąć ją i sprawdź czas jak długo zajmie jej odbarwienie. Standardowy
czas odbarwienia blizny to około 3 sekundy. Im krótszy czas tym blizna jest młodsza.Aktywne wsparcie delikatnym masażem przez
pierwszych sześć miesięcy od powstania blizny, przyczynia się do poprawy wyglądu i ograniczenia jej widoczności. Masaż blizn pobudza
produkcję kolagenu i elastyny, przywracając skórze jędrnośći elastyczność.1.Jeśli blizna odbarwia się w mniej niż sekundę (zazwyczaj
do miesiąca): blizna nie jest jeszcze dojrzała. Produkt należy stosować na czystą i suchą bliznę delikatnie dotykając. Spłaszczyć skórę
na i wokół blizny poprzez delikatne uciskanie palcem wskazującym wzdłuż blizny.2.Jeśli blizna przebarwia się w 1 do 2 sekund można
przejść do „rolowania palpacyjnego” (ang. Palpate-roll). Masaż wykonać za pomocą kciuka i palca wskazującego wzdłuż blizny.
Delikatnie podszczypując skórę pomiędzy palcami i pociągając ku górze. Czynność wykonywać do momentu, kiedy produkt zostanie
całkowicie wchłonięty (około 5 minut).3.Jeśli blizna odbarwia się po 3 sekundach zazwyczaj 3 miesiące po powstaniu) to blizna jest
dojrzała. Masować bliznę rozciągając ją wzdłuż, aby jej nie poszerzać. Należy użyć palca wskazującego i palca środkowego do
momentu, aż produkt wchłonie się całkowicie (około 5 minut)
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