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KELO-COTE, ŻEL SILIKONOWY DO LECZENIA BLIZN, 15G
 

cena: 169,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria wyrób medyczny

Postać żel

Producent advanced bio-technologies, inc

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Kelo-cote jest innowacyjnym żelem silikonowym do leczenia blizn i zapobiegania nienaturalnemu bliznowaceniu w formie bliznowca i
blizn przerosłych.

Działanie:

Kelo-cote żel szybko wysycha tworząc wodoodporną, przepuszczającą powietrze błonę, która działa ochronnie jak sama skóra. Ta błona
pozwala zmiękczyć, spłaszczyć, wygładzić bliznę1,2 nawilżając i uelastyczniając skórę w okolicy blizny. Udowodniono też, że Kelo-cote
zmniejsza odbarwienie skóry w okolicy blizny oraz łagodzi uczucie swędzenia.

Wskazania:

Kelo-cote przeznaczony jest do leczenia blizn powstałych w wyniku operacji, oparzeń, i innych urazów skóry.

Stosowanie:

Bardzo cienka warstwa Kelo-cote wysycha w ciągu kilku minut i pozostaje na skórze przez 24 godziny (powinno się nakładać 2 razy
dziennie w miejscach wycierających się).

Kelo-cote jest opatentowanym, bezzapachowym, przezroczystym, szybko-wysychającym żelem silikonowym, który zmniejsza
widoczność blizn i zapobiega powstawaniu blizn przerosłych.

Kelo-cote zmiękcza i wygładza blizny uniesione, zmniejsza odbarwienie skóry, łagodzi świąd i uczucie dyskomfortu związanego z blizną.
Kelo-cote sprawia że leczenie blizn jest łatwiejsze i skuteczniejsze.

Zalety stosowania Kelo-cote:

* Przezroczysty, bezzapachowy żel
* Można zakładać makijaż i kosmetyki po wyschnięciu Kelo-cote®
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* Bezbolesny i łatwy w aplikacji
* Łagodny dla skóry
* Może być używany na blizny u dzieci
* Szybko i samo-wysychający, tworzy błonę w ciągu 4–5 minut.
* Może być stosowany na blizny stare jak i nowopowstałe
* Zapewnia elastyczną ochronę
* Aplikacja raz dziennie (lub 2 razy w miejscach wycierających się )
* Idealny do blizn o nieregularnej powierzchni, oraz położonych w miejscach o wzmożonej ruchomości
* Niewymagane golenie miejsca przed aplikacją
* Ciągły kontakt ze skórą zapewnia lepsze efekty leczenia
* Nie powoduje maceracji

Skład:

Polisiloksan, dwutlenek krzemu. 
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