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WORTIE preparat do usuwania brodawek i kurzajek 18
zabiegów
 

Cena: 27,90 PLN

Opis słownikowy

Producent YOUMEDICAL

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis 

 

WORTIE preparat do usuwania brodawek i kurzajek 18 zabiegów

Wortie preparat do usuwania brodawek i kurzajek w optymalny sposób łączy skuteczność, precyzję i łatwość użycia.

Wortie opracowano z myślą o łatwości użycia. Aplikator Wortie jest gotowy do użycia od razu po wyjęciu z opakowania i nie wymaga
kłopotliwego montażu gąbek i małych części. Dzięki tej łatwej obsłudze Wortie jest gotowy do użycia niemal dwukrotnie szybciej niż
niektóre inne preparaty dostępne bez recepty.

 

Wskazania

Usuwanie kurzajek, brodawek

 

Działanie

Wortie precyzyjnie zamraża kurzajkę i brodawkę stóp. Zaokrąglony kształt kriokońcówki umożliwia dokładną aplikację zimna wyłącznie
na kurzajkę lub brodawkę stóp, bez odziaływania na otaczającą zdrową skórę, co sprawia, że zabieg jest mniej bolesny i nie uszkadza
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naskórka. Końcówka aplikatora Wortie ma średnicę 5 mm, co odpowiada przeciętnej średnicy brodawki i zapewnia celowaną
aplikację. Siłę zamrażania można regulować poprzez stopień nacisku na brodawki w trakcie stosowania preparatu. Silniejszy nacisk
oznacza kontakt większej powierzchni metalowej końcówki ze zmienioną skórą i zamrożenie większego jej obszaru. Przy lekkim nacisku
kontakt jest minimalny, co pozwala na leczenie mniejszych kurzajek i brodawek stóp. Inne preparaty dostępne bez recepty nie mają
takiej możliwości, mogą uszkadzać otaczającą skórę z powodu bezpośredniego kontaktu gazu ze skórą i używania jednej końcówki bez
możliwości dostosowania do wielkości kurzajki lub brodawki stóp.

 

Sposób użycia

Po dotknięciu schłodzoną końcówką preparatu Wortie do brodawki może pojawić się niewielki ból, będący skutkiem procesu
zamrażania. Jest to normalne odczucie, które powinno ustąpić w ciągu kilku godzin.

Po każdym użyciu należy przekręcić nasadkę aktywującą w pozycję „0” i założyć kapturek ochronny.
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