Solutions for a healthy future

BLIZCARE®BIO

naturalnie wzbogacony
wyciągiem z Helichrysum Italicum
www.blizcare.pl

BLIZCARE®BIO

PRODUKTY WSPARTE NAT

27

aktywnych biologicznie
zidentyfikowanych substancji
naturalnego pochodzenia

Naturalnie wzbogacony wyciągiem z nieśmiertelniaka, silikonowy,
medyczny żel BLIZCARE®BIO przeznaczony jest dla szczególnie
wymagających użytkowników. Poszukujących metod zwiększenia
skuteczności i wspomagania działań związanych z leczeniem blizn.
BLIZCARE®BIO Żel, to hipoalergiczny, przeźroczysty oraz szybko schnący
produkt medyczny. Stanowi skuteczną, nowoczesną oraz nieinwazyjną
metodę leczenia blizn i zmian skórnych. BLIZCARE®BIO jest preparatem,
zawierającym skuteczną terapeutycznie dawkę olejku eterycznego z kwiatu
ziela nieśmiertelnika. Posiada naturalny przeciwutleniacz - silny środek
przeciwbakteryjny, przeciwgrzybiczny i przeciwzapalny.

Produkty BLIZCARE®
• Wspomagają leczenie w łatwy i prosty sposób.
• Praktycznie nie posiadają działań i skutków ubocznych.
• Mogą być bezpieczne stosowane przez dzieci i dorosłych.
• Posiadają właściwości oddychające i hipoalergiczne.
• Zapobiegają nadmiernemu wzrostowi tkanki bliznowatej.
• Spłaszczają i zmiękczają bliznę.
• Pomagają zredukować rozmiar i wygląd blizny.
• Zwiększają elastyczność skóry.
• Zmniejszają świąd i ból.

Stosowanie silikonowych, medycznych żeli, to nieinwazyjna metoda w lecz
o komfort pacjenta. Mogą być stosowane u dorosłych i dzieci bez względu na wiek.

TURALNYMI SKŁADNIKAMI

BLIZCARE®BIO
naturalnie wzbogacony
wyciągiem z Helichrysum Italicum

BLIZCARE®BIO – to nowość w portfolio silikonowych
produktów medycznych. Dodatek wyciągu z Helichrysum
Italicum, jako naturalnego przeciwutleniacza, silnego środka
przeciwbakteryjnego, przeciwgrzybicznego i przeciwzapalnego, poszerza znacznie spektrum działania produktów
wspierających leczenie oparzeń, oraz innych zmian skóry.

Jak stosować BLIZCARE®BIO żel
• Żel stosujemy po całkowitym zagojeniu się rany
• Żel nakładamy na umytą i osuszoną powierzchnię skóry
• Należy nanieść niewielką ilość żelu i rozsmarować, aby uzyskać
cienką warstwę całkowicie pokrywającą powierzchnię blizny
• Żelu nie należy stosować w miejscach narażonych
na mechaniczne starcie go z powierzchni blizny
• Żel stosujemy minimum 2 x dziennie

BLIZCARE®BIO można stosować na każdą bliznę bez względu na sposób
i czas jej powstania. Najkorzystniej stosować jest żel w okresie do dwóch
lat po zamknięciu się rany. BLIZCARE®BIO wspomaga prawidłowe
bliznowacenie bliznowców (keloidów), blizn przerostowych, blizn pooperacjach plastycznych i chirurgicznych, blizn pooparzeniowych,
pourazowych, blizn po zabiegach terapii laserowej, blizn po cesarskim
cieciu, rozstępów. Skutecznie leczy wszelkie stany zapalne skóry, opryszczkę,
zmiany alergiczne w tym po ukąszeniu owadów, zmiany grzybiczne.
Znacząco łagodzi zmiany skórne w przebiegu łuszczycy i trądzika.
BLIZCARE®BIO może być stosowany u dorosłych i dzieci bez względu na wiek.

zeniu blizn – pomagaja skutecznie poprawić wygląd skóry, jednocześnie dbając

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą silikonowych produktów
medycznych w trzech kategoriach: Regular, PRO oraz BIO

BLIZCARE®

Zadbaj o swoją bliznę
skutecznie

profesjonalnie

naturalnie

BLIZCARE® to produkt polski, wytwarzany w nowoczesnej polskiej fabryce
TOPSIL Med - firmy z wieloletnim doświadczeniem w produkcji wyrobów z
silikonu. Produkty BLIZCARE® produkowane są z wysokiej jakości surowca,
silikonu medycznego z atestami do wykorzystania w medycynie z gwarancją
wysokiego profilu bezpieczeństwa.

Na co warto zwrócić uwagę stosując produkty BLIZCARE®
• Zaleca się stosowanie jednego plastra przez okres max. 5-7 dni
• W zależności od wieku oraz rodzaju blizny proces może trwać ok. 3-6 miesięcy
• Aplikacja plastra w miejscach ruchomych (np. kolano, łokieć, nadgarstek, kostka lub pięta)
– może wymagać zmiany plastra na nowy co 2-3 dni
• Przy każdej zmianie plastra, skóra musi być dokładnie umyta oraz osuszona przed kolejną aplikacją
• Ze względu na swoje właściwości wodoodporne (hydrofobowość), plaster odporny jest na zachlapanie
wodą. Nie zaleca się utrzymywania plastra pod wodą przez dłuższy czas.
• Ze względu na delikatną strukturę plastra zaleca się szczególną uwagę na jego prawidłowe
rozpakowanie oraz aplikację na skórę
• Jeśli zaistnieje potrzeba, plaster może być docięty do rozmiaru blizny

Zobacz film w jaki sposób aplikować plastry na naszej stronie www.blizcare.pl
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