
PC 30® V 
Płyn z wyciągiem z kwiatów rumianku, wyciągiem z nasion kasztanowca pospolitego i z dekspantenolem do 
stosowania na skórę

Medyczna pielęgnacja skóry       
Pacjenci długotrwale unieruchomieni lub noszący protezy są narażeni na powstawanie odleżyn. W takich przypadkach konieczna jest ochrona skóry oraz 
poprawa jej odporności.
 
PC 30® V jest płynem pielęgnacyjnym, który został opracowany specjalnie dla skóry suchej i narażonej na mechaniczne otarcia i ucisk.  
 
· Dekspantenol regeneruje skórę i zwiększa jej elastyczność.  
· Wyciąg z kwiatów rumianku działa kojąco na podrażnioną skórę i korzystnie wpływa na metabolizm skóry.  
· Ekstrakt z nasion kasztanowca pospolitego może zmniejszyć powstawanie obrzęków.   
· Alantoina przyspiesza proces regeneracji skóry.   
· 1-3 butanodiol wzmacnia skórę i poprawia jej napięcie.

Dzięki kompozycji tych składników PC 30® V płyn wspomaga skórę obciążoną długotrwałym siedzeniem, leżeniem lub noszeniem protez. Dzięki regularnemu 
stosowaniu PC 30® V płyn chroni także przed  podrażnieniami, stanami zapalnymi i odleżynami. Aplikacja  na zdrową skórę dookoła odleżyn może zapobiegać  
ich powiększaniu się. 

PC 30® V płyn wzmacnia skórę, chroni przed czynnikami zewnętrznymi i poprawia jej naturalne funkcje. 
PC 30® V płyn ma właściwości antybakteryjne.  
PC 30® V płyn nie zawiera konserwantów.  
PC 30® V płyn rozpuszcza się w wodzie i nie zawiera oleju. 
  
SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść PC 30® V płyn 2 do 3 razy dziennie na skórę, delikatnie wmasować i pozostawić płyn aby zaczął działać. 1 do 2 kropli wystarczają 
na powierzchnię wielkości dłoni (średnica ok. 10 cm). W przypadku skóry bardzo wrażliwej nanieść PC 30® V płyn i pozostawić do wchłonięcia. Stosować 
wyłącznie na nieuszkodzoną skórę. 

PRZECHOWYWANIE: PC 30® V płyn należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

SKŁADNIKI/INGREDIENTS: Butylene Glycol, Aqua, Panthenol, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Oil, Allantoin, Mentha Spicata Herb Oil, Limonene, Linalool, Maltodextrin, Silica, Lactose, Acacia Senegal Gum

Zawiera eukaliptol, kamforę i mentol.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: Płyn PC 30® V jest dostępny w dwóch pojemnościach: 100 ml i 250 ml.

Producent:
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald, Niemcy

ul. Zakątek 1
05-270 Marki
www.solpharm.pl
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