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Kelo-cote 15 g Żel silikonowy
 

Cena: 162,00 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 g

Postać -

Producent EKOPHARM

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu

Na różnego rodzaju blizny lub w ramach działań zapobiegających nieprawidłowemu bliznowaceniu można zastosować Kelo-cote. Jest
to przezroczysty, samowysychający żel silikonowy, przeznaczony do stosowania miejscowego, którego innowacyjna formuła pozwala
na tworzenie na skórze szczelnego opatrunku, zapewniającego okluzję. Po 12 godzinach od nałożenia złuszcza się on wraz z
naskórkiem.

Kelo-cote jest najbardziej skutecznym środkiem do leczenia blizn, sprawdzonym klinicznie i polecanym przez dermatologów, chirurgów
na całym świecie. Kluczowe w terapii silikonowej jest to, że preparat pozostaje w ciągłym kontakcie ze skórą i dzięki temu nawilża
okolice miejsca jej uszkodzenia oraz osłania przed działaniem bodźców pochodzących ze środowiska zewnętrznego i chroni przed
bakteriami. Ponadto wpływa na normalizację produkcji kolagenu.

Działanie

Unikalna technologia, jaką zastosowano w produkcie, pozwala:

spłaszczyć, zmiękczyć i wygładzić blizny,
złagodzić świąd,
zminimalizować uczucie dyskomfortu,
zmniejszyć stopień odbarwienia skóry w miejscu jej uszkodzenia.

Po nałożeniu preparatu na zmienione miejsce powstaje swego rodzaju cienki plaster tworzony przez polimery dwutlenku krzemu, które
wysychając, łączą się krzyżowo.
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Właściwości

Produkt jest bezzapachowy i nie powoduje maceracji skóry (czyli nie robi się ona np. pomarszczona, rozmiękła), a jego formuła jest
opatentowana. Żel Kelo-cote doskonale nadaje się do blizn, które cechuje nierówna powierzchnia lub znajdują się w miejscach o
wzmożonej ruchomości, takie jak np. okolice stawów i zgięć.

W związku z tym, że nie jest wchłaniany przez skórę i nie zawiera żadnych szkodliwych składników, nie powoduje efektów ubocznych.

Z racji tego, że jest to produkt bardzo łagodny, to nadaje się do stosowania przez dzieci, dorosłych również z wrażliwą skórą oraz kobiety
w ciąży. Preparat Kelo-cote można nakładać pod odzież uciskową, a na niego zarówno kremy z filtrami, jak i makijaż. Silikonowy
opatrunek jest wodoodporny.

Aby uzyskać zadowalające efekty leczenia, zaleca się stosowanie preparatu przez co najmniej 3 miesiące.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

