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PHARMACERIS M Preparat zmniejszający istniejące rozstępy
i blizny poporodowe TOCOREDUCTTM FORTE 75 ML
 

cena: 41,90 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Opakowanie 75 ml

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania:

Polecany w celu redukcji istniejących rozstępów dla kobiet w ciąży (od 4 miesiąca) i po
porodzie, a także osób z tendencją do znacznych wahań wagi ciała, w szczególności w okresie
dorastania, typowym do zmian masy ciała oraz dużego przyrostu.

Rekomendowany jako koncentrat zmiękczający i zmniejszający widoczność blizn
poporodowych (np. po cesarskim cięciu) oraz powstałych w wyniku zewnętrznych uszkodzeń
mechanicznych. Nie zakłóca badań USG.

Działanie:

Spłyca głębokość i zmniejsza widoczność istniejących rozstępów na brzuchu, biodrach,
pośladkach i udach, a także zapobiega powstawaniu nowych. Redukuje barwę rozstępów,
które przybierają kolor otaczającej je skóry i stają się mniej widoczne. Przywraca skórze
odpowiednie napięcie, elastyczność i gładkość. Nawilża i natłuszcza skórę.
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Składniki aktywne:

Witamina E - zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry, nawilża i przyspiesza
proces regeneracji i odbudowy skóry.
Repair-peptid - wspomaga odbudowę skóry, przywracając jej odpowiednie napięcie,
elastyczność i sprężystość.
Formuła ze złotą algą - formuła ukierunkowana na regulację naturalnego systemu
immunologicznego skóry i łagodzenie podrażnień.
Masło Shea - ma właściwości łagodzące i zmiękczające.

 

Sposób użycia:

Stosować rano i wieczorem przez minimum 2 miesiące na umyte obszary ciała z
zarysowanymi rozstępami.

Skład:

 Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Glycerin, Glyceryl Stearate SE, Butylene
Glycol, Butyrospermum Parkii (Shea) butter, Cetyl Alcohol, Pentylene Glycol, Dimethicone,
Sodium Polyacrylate, Hydroxyacetophenone, Carbomer, Triethanolamine, Caprylic/Capric
Triglyceride, Disodium EDTA, Laminaria Ochroleuca Extract, Hexapeptide-9, Parfum
(Fragrance).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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