Spotner Scars
Gel Hidratante
Quando a derme – a camada mais
profunda da pele – está rompida,
seu corpo começa a produzir fibras
de colágeno como um processo de
reparação natural. E isso faz com
que a nova pele tenha uma textura
diferente. Com o uso diário, Spotner
Scars Gel melhora a textura e a
elasticidade do tecido, hidratando e
melhorando o aspecto da pele com
cicatriz. Spotner Scars Gel contém
silicone, que ajuda a diminuir a
perda de água, melhorando a
hidratação da pele. Possui vitamina
E, que protege contra os radicais
livres que quebram as fibras de
colágeno, e exclusivas microesferas
massageadoras, que potencializam
o resultado.
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Spotner Scars
Gel Hidratante é
melhor porquê:
• Hidrata e melhora a pele
com cicatrizes;
• Suaviza e devolve
a elasticidade da pele;
• Melhora a textura
e a aparência da pele;
• Tubo massageador fácil de
usar, com microesferas que
potencializam o resultado.

antes

depois

Massagem terapêutica é
recomendada como tratamento
para cicatrizes. Foi demonstrado
que melhora a amplitude de
movimento e diminuição da
contratura após a cirurgia,1 bem
como melhora a aparência da
cicatriz.2
O tubo massageador permite
que o consumidor massageie
suavemente o gel na cicatriz.
Essa pressão mecânica aumenta
a circulação sanguínea, o que
ajuda na remoção de tecido de
cicatrização endurecido.1

INSTRUÇÕES DE USO
1. Aperte o tubo até
que o gel apareça ao
redor das microesferas
massageadoras.

2. Posicione na área
desejada e, com um
movimento circular,
massageie gentilmente
o gel sobre a pele.

3. Aguarde o gel secar
antes da aplicação
de outros produtos.

4. Use duas vezes ao
dia. Tampe bem o tubo
após a aplicação.

ADVERTÊNCIAS
Somente para
uso externo.

Evite contato
com os olhos.
Em caso de contato
acidental, enxágue
abundantemente.

Mantenha longe
do alcance
de crianças.

Havendo irritação,
suspenda o uso
e procure orientação
médica.
Não use o produto
caso seja alérgico
a algum componente
da fórmula.
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