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MYDEŁKO NATURALNE Z NANOSREBREM 100 g
 

Cena: 9,75 PLN

Opis słownikowy

Producent VINSVIN

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

MYDEŁKO NATURALNE Z NANOSREBREM 100 g

 

Polskie mydło z aktywnymi substancjami leczniczymi (Nanosrebro, Boric Acid i Prevacare) o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i
wirusobójczym, opracowane przy współpracy lekarza dermatologa-wenerologa i specjalistycznych laboratoriów badawczych.

Zapobiega rozwojowi zmian skórnych jak również skutecznie pomaga w leczeniu już istniejących infekcji bakteryjnych, grzybiczych i
wirusowych. Nie zawiera detergentów, barwników, kompozycji zapachowych oraz innych niekorzystnych substancji uczulających. Jest
idealne przy nadwrażliwości na mydła zawierające w/w składniki.

Nie wywołuje reakcji alergicznych, nie wykazuje właściwości uczulających, nie wysusza i nie podrażnia skóry. Tworzy na powierzchni
skóry warstwę ochronną zabezpieczającą przed bakteriami, drożdżami, grzybami i wirusami oraz zapobiega powstawaniu stanów
zapalnych skóry.

 

Wskazania 

Mydełko naturalne z nanosrebrem przeznaczone jest do mycia i codziennej pielęgnacji skóry całej powierzchni ciała, w tym skóry głowy,
pach, pachwin oraz higieny intymnej.
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Mydełko naturalne z nanosrebrem jest szczególnie polecane:

osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom powyżej 3-go roku życia o zdrowej skórze, ponieważ substancje lecznicze zawarte w mydle nie
pozwalają rozwijać się niepożądanym bakteriom, grzybom i wirusom pasożytującym na skórze, dzięki czemu mydło zapobiega
powstawaniu chorób skóry. osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom powyżej 3-go roku życia, u których występują zmiany chorobowe
skóry. Mydełko skutecznie pomaga w ich leczeniu. alergikom uczulonym na mydła zapachowe osobom borykającym się z
nieprzyjemnym zapachem potu. Nanosrebro zawarte w Mydełku Naturalnym posiada właściwości dezodoryzujące, tzn. niszczy bakterie
powodujące powstawanie nieprzyjemnego zapachu. osobom pracującym w trudnych warunkach, narażonym na wysokie temperatury,
dużą wilgotność i zanieczyszczenie powietrza (górnikom, hutnikom, koksownikom, itp.) wszystkim korzystającym ze wspólnych
łazienek, kąpielisk, basenów, łaźni, pryszniców, solariów. ze względu na właściwości antyseptyczne polecane jest pracownikom
placówek medycznych oraz farmaceutom, mającym stały kontakt z chorymi. 

 

Działanie wspomaga redukcję trądziku działa antybakteryjne łagodzi stany zapalne skóry pomaga zachować naturalne pH dokładnie
oczyszcza skórę nie podrażnia i nie uczula zapobiega powstawaniu grzybicy stóp i paznokci tworzy na skórze niewidzialną powłokę
ochronną zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu potu wspomaga gojenie się ran 

 

Skład 

Sodium Tallowate, Sodium Cocoate, Aqua Mineralis, Sodium Chloride, Glycerin, Tetrasodium Etidronate, Boric Acid, Isopropyl Alcohol,
Propyl Alcohol, Alcohol, Nanosilver.
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