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PHARMACERIS M Foliacti krem przeciw rozstępom 150ml
 

Cena: 50,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać -

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

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

PHARMACERIS M MACIRZYŃSTWO

FOLIACTI - KREM ZAPOBIEGAJĄCY ROZSTĘPOM

150 ml

KREM ZAPOBIEGAJĄCY ROZSTĘPOM wzmacniający strukturę skóry FOLIACTI ™

POLECANY PRZEZ LEKARZY GINEKOLOGÓW- POŁOŻNIKÓW

WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ

KOMPOZYCJA ZAPACHOWA BEZ ALERGENÓW

HIPOALERGICZNY

Wskazania:

Preparat zapobiegający powstawaniu rozstępów oraz wzmacniający strukturę osłabionej i nadwrażliwej skóry kobiet w ciąży.

Rekomendowany dla kobiet od 4. miesiąca ciąży, w okresie karmienia, a także osób z tendencją do znacznych wahań wagi ciała, w
szczególności w okresie dorastania, typowym do zmian masy ciała oraz dużego przyrostu.

Krem nie zakłóca badań USG.

Dlaczego kremy przeciw rozstępom stosujemy od 4 miesiąca ciąży?
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W I-szym trymestrze ciąży nie zaleca się masowania i uciskania brzucha. Realne zagrożenie pojawienia się rozstępów na skutek
rozciągania się skóry, występuje od II-trymestru jej trwania.

Właściwości

Receptura preparatu zawiera kwas foliowy działający kompleksowo na osłabioną skórę kobiet w okresie ciąży, przyspiesza produkcję
kolagenu i elastyny, zwiększając elastyczność i zdolność skóry na rozciąganie.

Wzmacnia jej wytrzymałość, dzięki czemu zachowuje ona jednolitą strukturę pozbawioną rozstępów. Fitokompleks (zawierający
aminokwasy, saponiny i alkaloidy) poprawia mikrocyrkulację i hamuje proces odkładania się tkanki tłuszczowej w miejscach szczególnie
na to narażonych (brzuch, uda, pośladki i biodra) oraz wygładza skórę.

Olej bawełniany oraz witamina E zapewniają odżywienie, zmiękczenie i długotrwałe nawilżenie skóry suchej i napiętej.

Preparat ma lekką i szybko wchłaniającą się konsystencję, nie pozostawia plam i tłustej warstwy na naskórku.

Posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziacka nr ZF-K-5/12.

Sposób użycia:

Stosować codziennie rano i wieczorem na miejsca szczególnie narażone na powstawanie rozstępów. Zaczynając od dołu delikatnie
rozsmarować krem okrężnymi ruchami na skórze brzucha, bioder, ud i pośladków.

Unikać intensywnego masażu, rozciągania skóry i mechanicznego uciskania brzucha.
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