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PREL RED Plaster na skórę,rozgrzew. 1szt
 

Cena: 4,51 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent GENEXO SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  Kosmetyk

PRODUCENT: Genexo Sp z.o.o.

gen. Józefa Zajączka 26, 01-510 Warszawa

ILOŚĆ:  1 sztuka

 

PREL red Rozgrzewający plaster hydrożelowy z kapsaicyną i salicylanem glikolu (okolice pleców i krzyża).

1 plaster o wielkości 8 x 12 cm.

 

 

ZASTOSOWANIE:

PREL red - plaster hydrożelowy z kapsaicyną i salicylanem glikolu jest produktem posiadającym innowacyjny hydrożelowy system
Hydronique, będący nośnikiem substancji rozgrzewających. Hydrożelowa formuła sprawia, że jest on łatwy w użyciu, lepiej przylega do
skóry oraz w przeciwieństwie do zwykłego plastra, nie wysusza skóry, zapewniając lej ciągłe oddychanie i nawilżenie. PREL red nie
brudzi ubrania, jest pod nim niewidoczny, bardzo łatwo go usunąć z powierzchni skóry, nie wywołując przy tym efektu depilacji. Pełen
efekt rozgrzewający plastra PREL red osiąga się po około 15 minutach po jego aplikacji; bezpośrednio po przyklejeniu może pojawić się
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odczucie chłodu, związane z hydrożelowym podłożem plastra.

Przeznaczenie

Idealnie nadaje się do zastosowania w okolicach:

krzyża

karku

mięśni

stawów

Polecany jest dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Odciąć fragment plastra o wielkości dopasowanej do powierzchni ciała Zerwać folię ochronną. Nałożyć klejącą stronę okładu na umytą i
osuszoną skórę. Pozostawić na skórze maksymalnie przez 8 godzin. W razie konieczności powtórzyć stosowanie, nie częściej jednak niż
4 razy na dobę.

Plaster przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego!

 

SKŁAD: wg INCI

Aqua, Glycerin, Emulsion Of Methyl Acrylate And 2-Ethylhexyl Acrylate Copolymer, Sodium Polyacrylate, Glycol Salicylate, Polyacryuc
Acid, Sorbitol, Capsicum Extract, Cellulose Gum, Sodium Polyacrylate Starch, Kaolin, Sorbitan Oleate, Polysorbate 80, Methylparaben,
Propylparaben, Siuca, Tartaric Acid, Titanium Dioxide.

Jeden plaster zawiera: capsicum extract (zawierający 0,066% kapsaicyny), glikolu salicylan 3%.

Uwagi:

Nie stosować bezpośrednio na rany ani podrażnioną lub uszkodzoną skórę.

Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą.

Po zastosowaniu dokładnie umyć ręce.

Nie stosować jednocześnie z ogrzewającymi poduszkami elektrycznymi.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik plastra.

Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu, chroniąc od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
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