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SUTRICON żel silikonowy na blizny 15 ml
 

Cena: 25,19 PLN

Opis słownikowy

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

OpisRegularne stosowanie żelu silikonowego Sutricon® poprawia wygląd blizny, zmniejsza ją i rozjaśnia. Żel szybko wysycha, tworząc
na powierzchni skóry elastyczną, niewidoczną powłokę utrzymującą odpowiedni stopień nawilżenia skóry i chroniącą bliznę przed
czynnikami zewnętrznymi. Może być stosowany w celu wspomagania leczenia blizn przerostowych i keloidów. Łagodzi objawy związane
z posiadaniem blizny takie jak świąd czy uczucie ciągnięcia.Wskazania:Sutricon żel przeznaczony do codziennej pielęgnacji blizn:·
Zlokalizowanych na odkrytych i ruchomych powierzchniach ciała i twarzy,· O długości do 10 cm,· Po liftingu twarzy i szyi,· Po korekcie
powiek,· Po zabiegach chirurgicznych w okolicach ust (np. lip lift),· Po mniejszych oparzeniach i przerwaniu ciągłości skóry na
ruchomych partiach ciała,· Po przeszczepie skóry w okolicy twarzy,· Zlokalizowane w obrębie stawów i zgięć kończyn górnych i dolnych,·
Przerostowe i bliznowce.Zalety produktu:· Zmniejsza widoczność blizn i wyrównuje jej koloryt.· Zapewnia matowe wykończenie bez
efektu świecącego filmu (non-oily).· Żel o lekkiej, niewodnistej konsystencji.· Efekt szybkiego wysychania na powierzchni skóry – może
być stosowany pod makijaż.· Może być łączony z innymi metodami terapeutycznymi, np. masażem blizny.· Może być stosowany u dzieci
powyżej 1. roku życia.Sposób użyciaPo całkowitym zagojeniu rany (kiedy zejdą wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) można
rozpocząć stosowanie żelu Sutricon. Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieś niewielką ilość preparatu i masuj ją
kolistymi ruchami przez około 2-3 min. Rozcieraj bliznę, lekko uciskając ją opuszkami palców. Zaleca się stosowanie żelu minimum dwa
razy dziennie. Długość stosowania jest indywidulana i zależy od wielu czynników, m.in. wieku blizny, uwarunkować genetycznych oraz
od jej rodzaju:· minimum 3 miesiącach w przypadku świeżych blizn· w przypadku starszych blizn na efekty należy poczekać dłużej,
nawet do 6 miesięcySkładpolisiloksany, dwutlenek krzemu
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