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POTRÓJNE
DZIAŁANIE

Sposób użycia 
•  Wyciskać do momentu 

pojawienia się żelu na 
końcówce masującej.

•  Przyłożyć aplikator do 
blizny i kolistymi ruchami 
delikatnie wmasowywać 
żel w skórę. 

•  Pozostawić do wyschnię-
cia przed nałożeniem 
innych preparatów do 
pielęgnacji lub makijażu.

•  Stosować dwa razy 
dziennie.

•  Po użyciu należy dokład-
nie zamknąć tubkę.

 Ostrzeżenia i środki 
ostrożności: 
Wyłącznie do użytku 
zewnętrznego. Unikać 
kontaktu z oczami. 
Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 
W przypadku wystąpienia 
podrażnienia należy 
przerwać stosowanie. Nie 
stosować w przypadku 
uczulenia na którykolwiek 
składnik preparatu.

  Wytwórca: 

YouMedical B.V.
Amsterdam, Holandia

Dystrybutor:

VITAMED
ul. Ostrowskiego 24
97-213 Smardzewice
www.vitamed.pl
www.vitamedlive.pl
www.spotner.pl

*  Na przykład: znamiona 
wrodzone, blizny:  
potrądzikowe, po zabiegach 
chirurgicznych, po usuwaniu 
tatuaży, po szczepieniach, po 
przebytej ospie wietrznej.

Spotner Blizny
W przypadku uszkodzenia lub przerwania 
ciągłości skóry właściwej (najgłębszej war-
stwy skóry) rozpoczyna się proces naprawy 
poprzez wytwarzanie włókien kolageno-
wych. Wyglądem mogą one odbiegać od 
nieuszkodzonej skóry, ze względu na inny 
skład. Efektem tego mogą być widoczne 
blizny lub rozstępy. Regularne stosowanie 
preparatu Spotner Blizny poprawia wygląd 
blizn i rozstępów. Spotner Blizny zawiera sili-
kon, który pomaga zmniejszyć poziom utraty 
wody (TEWL), zapewniając lepsze nawilże-
nie skóry.
Witamina C, jeden ze składników antyok-
sydacyjnych ogranicza dalsze uszkodzenia 
wywołane promieniowaniem UV i wraz z 
witaminą E (znanym przeciwutleniaczem) 
chroni przed wolnymi rodnikami, rozkłada-
jącymi włókna kolagenowe. Spotner Blizny 
należy stosować zaraz po zagojeniu rany na 
skórze, aby zapobiec utworzeniu się blizny. 
Wygładzające, zmiękczające i przywraca-
jące elastyczność właściwości żelu, popra-
wiają wygląd także starszych blizn.
 
Skład:
Aqua, Dimethicone, Alcohol Denat, Sorbitol, 
Dimethicone Crosspolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Alcohol, Sodium Ascorbyl 
Phosphate, Allantoin, Prunus Domestica Seed 
Extract, Dimethiconol, Titanium Dioxide, Sodium  
Hydroxide, Rosa Canina Fruit Oil, Onopordum  
Acanthium Flower/Leaf/Stem Extract, Polyglyceryl-3 
Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Tocopherol, 
Beta-sitosterol, Squalene, Aluminum Hydroxide, 
Stearic Acid, Disodium EDTA.
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POTRÓJNE
DZIAŁANIE

1.  Poprawia wygląd oraz strukturę 
blizn i rozstępów.

2.  Wygładza, zmiękcza i przywraca 
elastyczność tkanki bliznowatej.

3.  Łatwa w użyciu tubka z końcówką 
do masażu, umożliwiająca 
miejscową aplikację bez bru- 
dzenia rąk.
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•  Poprawia wygląd blizn 

•  Wygładza, zmiękcza i przywraca 
elastyczność tkanki bliznowatej

•  Łatwo się wchłania, może być 
stosowany pod makijaż lub krem 
z filtrem ochronnym

•  Łatwa w użyciu tubka z końcówką 
masującą

Do wszystkich
rodzajów blizn*


