
BAPSCARCARE GEL SPF40 Instrukcja stosowania 
Żel BAPSCARCARE to medyczny, silikonowy żel wzbogacony witaminą E do 
leczenia i zapobiegania nieprawidłowym bliznom. 

Opis produktu 
Żel BAPSCARCARE to silikonowy żel nowej generacji, wzbogacony witaminą E 
do leczenia blizn. Żel silikonowy jest szybkoschnący, łatwy do nałożenia i 
niewidoczny po nałożeniu. Nie zawiera tłuszczu i nie jest lepki. Żel 
BAPSCARCARE jest delikatny i aksamitny w dotyku, można go nakładać w 
dowolnym miejscu na skórze. ŻEL nadaje się do leczenia blizn na skórze twarzy, 
szyi, i stawów a także w fałdach skórnych. Żel BAPSCARCARE jest dostępny w 
tubce 20 g. 

Skład 
Polisilioksany, kwas kaprylowy/kaprynowy, triglicerydy, dwutlenek tytanu, 
cyklopentasiloksan, tlenek cynku, kwas polihydroksystearynowy, tlenek glinu, 
kwas stearynowy, trietoksykaprylilosilan, witamina E. 

Właściwości 
Żel BAPSCARCARE sprawia, że blizny stają się bardziej płaskie, mniej widoczne i 
cieńsze oraz pomaga zmniejszyć dolegliwości (takie jak trwałe zaczerwienienie, 
uczucie „ciągnięcia”, swędzenie, ograniczenia w ruchomości stawów, 
dyskomfort i problemy kosmetyczne). 

Żel zapewnia okluzyjne środowisko, dodatkowo nawilżając naskórek 
(powierzchniową warstwę skóry). Zwiększone nawilżanie zapobiega 
powstawaniu nieprawidłowych blizn sprawiając, że uszkodzona tkanka szybciej 
się regeneruje i zmniejszają się powiązane dolegliwości. 

Wskazania do stosowania 
Żel BAPSCARCARE stosuje się w leczeniu starych i nowych blizn. Jest wskazany 
do: 

• Leczenia i zapobiegania nieprawidłowym bliznom (przerostowym i 
keloidowym) 

• Leczenia blizn po oparzeniach 
• Leczenia blizn pooperacyjnych 



• Leczenie trwałych dolegliwości funkcjonalnych (trwałe zaczerwienienie, 
uczucie „ciągnięcia”, swędzenie, ograniczenia w ruchomości stawów, 
dyskomfort i problemy kosmetyczne)

Instrukcja stosowania 
• Przed użyciem oczyść skórę i odczekaj, aż wyschnie; 
• Zdejmij nakrętkę z tubki i usuń folię ochronną z jej wierzchniej 
• części; 
• Dwa razy dziennie nakładaj cienką warstwę jednym ruchem-nie wcieraj 

żelu w skórę;  
• Po użyciu, zakręć tubkę; 
• Żel jest przeznaczony do użytku zewnętrznego 
• Po wyschnięciu zaaplikowanego żelu możesz nakładać na skórę kosmetyki 

i makijaż. 

Przeciwwskazania 
• Nie należy nakładać żelu na otwarte rany.  
• Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. 
• Nie stosować w wypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników 

preparatu 

Działania niepożądane 
Jak dotychczas nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych.  

Przechowywanie 
Termin ważności nadrukowano na opakowaniu. Okres trwałości produktu 
wynosi maksimum 6 miesięcy od momentu jego otworzenia. Należy 
przechowywać w temperaturze pokojowej nieprzekraczającej 25oC. 

Data ostatniej wersji instrukcji stosowania: lipiec 2016 
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