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Dives MED LipGlam X6 1 x
5ml Kompleks stymulujący
regenerację ust
Cena

120,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

DI 6604

Kod EAN

2000000176604

Producent

DIVES MED

Opis

Dives MED LipGlam X6 1 x 5ml Kompleks do
ust

Opis produktu
Dives MED LipGlam X6 1 x 5ml Kompleks stymulujący regenerację ust
LIPGLAM X6 – KOMPLEKS STYMULUJĄCY NAWILŻENIE, REGENERACJĘ I ODNOWĘ UST
Przełomowa, specjalistyczna formuła do poprawy witalności i kolorytu czerwieni wargowej. Koncentrat bogaty w
kwas hialuronowy i substancje kondycjonujące pozwala na szybkie podniesienia poziomu nawilżenia i wygładzenia
spierzchniętych ust. Składniki aktywne poprawiają mikrokrążenie powodując delikatne zwiększenie objętości i
zapigmentowania czerwieni wargowej, dzięki czemu staje się ona intensywniejsza w barwie i kształcie. Produkt stymuluje
regenerację i odnowę bariery ochronnej ust, pozwalając na odzyskanie ich perfekcyjnej gładkości, miękkości i nawilżenia.
Wskazania:
• odmłodzenie czerwieni wargowej
• wygładzenie tekstury ust
poprawa nawilżenia i miękkości ust
• poprawa kolorystyki i uwydatnienie naturalnego kontrastu
• naturalne zwiększenie objętości, bez sztucznego efektu wypełnienia
• przedłużenie trwałości i optymalizacja efektów powiększania ust z użyciem wypełniaczy
Przeciwwskazania:
• choroby skórne w miejscu zabiegowym
• ciąża i laktacja
• choroba nowotworowa
• nieustabilizowana cukrzyca
• epilepsja
• choroby układu immunologicznego
• choroby krwi związane z nadmiernym krwawieniem
• nadwrażliwość lub alergia na jakikolwiek składnik preparatu
Składniki aktywne:
• nieusieciowany kwas hialuronowy – poprawia witalność i jędrność ust dzięki silnemu działaniu nawilżającemu. Ma działanie
przeciwstarzeniowe, wypełniające i zmniejszające widoczność drobnych linii i zmarszczek.
• witamina C – silny antyoksydant niezbędny w zabiegach rewitalizacji. Pozytywnie wpływa na krążenie i kolorystykę
czerwieni wargowej.
• trokserutyna – zmniejsza kruchość naczyń krwionośnych i przepuszczalności naczyń włosowatych. Poprawia ukrwienie,
dotlenienie i odżywienie tkanki.
• kumaryna – działa wzmacniająco na naczynka limfatyczne. Pobudza przepływ krwi. Ma działanie przeciwzapalne i
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antyalergiczne.
• Ginkgo Biloba – zawiera ponad 60 składników aktywnych o pozytywnym wpływie na witalność i zachowanie młodego
wyglądu.
Sposób użycia:
Aplikować na oczyszczoną skórę do momentu uzyskania pożądanego efektu. Nie przekraczać 1ml produktu na zabieg. Przed
wykonaniem zabiegu należy bezwzględnie przeprowadzić wywiad medyczny, wykluczyć przeciwwskazania oraz uzyskać
świadomą zgodę na wykonanie zabiegu oraz poinformować pacjenta możliwych rezultatach i ewentualnych działaniach
niepożądanych.
Do uzyskania zadawalających i trwałych efektów należy wykonać 4-6 zabiegów, w odstępach 10-14 dniowych. Nieprawidłowe
lub niezgodne z zaleceniami producenta użycie produktu może prowadzić do wystąpienia powikłań i działań niepożądanych.

Działania niepożądane:
Aplikacja produktu LipGLAM X6 może powodować zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu zabiegowym. Zazwyczaj zmiany te są
łagodne i ustępują po kilku dniach.
Zalecenia pozabiegowe:
Aby uzyskać optymalne efekty zabiegu oraz bezpieczną rekonwalescencję należy:
– nie nakładać makijażu do 12 godzin
– unikać solarium oraz nadmiernej ekspozycji na słońce do 1 tygodnia po zabiegu
– nie narażać miejsca zabiegowego na działanie ekstremalnych niskich i wysokich temperatur
Środki ostrożności:
– przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki
– preparat przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego przez lekarzy oraz personel medyczny.
– przed użyciem zaleca się uzyskanie świadomej zgody na wykonanie zabiegu
– produkt aplikować tylko na zdrową skórę
– zawartość opakowania używać do jednorazowej aplikacji i nie poddawać ponownej sterylizacji.
– produktu nie stosować po upływie terminu ważności oraz w przypadku, gdy ampułka jest uszkodzona lub była nieprawidłowo
przechowywana
Sterylizacja:
Zawartość ampułek została wysterylizowana radiacyjnie.
Okres przydatności i sposób przechowywania:
Produktu nie stosować po upływie terminu ważności oraz w przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone lub było
nieprawidłowo przechowywane. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C , chronić przed
zamarzaniem oraz bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Zawartość opakowania używać do jednorazowej
aplikacji i nie poddawać ponownej sterylizacji.
UWAGA! Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego przez lekarzy oraz specjalistów medycyny
estetycznej.
Sprawdź kosmetyki profesjonalne uzupełniające zabiegi, kosmeceutyki po zabiegu.
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