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Aura Herbals Argentum 200 Srebro Koloidalne 25 ppm 150
ml (tonik)
 

Cena: 13,41 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Płyny

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, colloidal silver.

Charakterystyka

Znakomity tonik odpowiedni dla każdego typu cery. Odświeża i oczyszcza. Produkt przebadany dermatologicznie oraz
mikroskopowo!
Srebro o wartości 25 PPM posiada zweryfikowaną laboratoryjnie i mikroskopowo zawartość srebra: 25 cząsteczek srebra na
1.000.000 cząsteczek wody (parts per million).
Argentum200 to tonik w postaci mgiełki o gwarantowanej wysokiej zawartości srebra koloidalnego, przeznaczony jest do
każdego rodzaju cery.
Tonik jest sporządzony na bazie najczystszej wody demineralizowanej. Regularne stosowanie mgiełki oczyszcza i pielęgnuje
skórę eliminując problemy dermatologiczne.
Srebro koloidalne działa też pomocniczo przy odkażaniu , nie powodując przy tym podrażnień. - Mgiełka jest także bezpieczna
dla skóry wrażliwej.
Wysoka zawartość srebra w Argentum200 została potwierdzona profesjonalnym badaniem pod mikroskopem elektronowym.
Działanie:

oczyszcza i pielęgnuje skórę
łagodzi podrażenienia i zaczerwienienia
pozostawia skórę czystą i zmatowioną
reguluje wydzielanie sebum
zawartośc srebra koloidalnego 25 ppm
zawarte srebro koloidalne wykazuje unikalne działanie antybakteryjne
wspomaga walkę z trądzikiem
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Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od źródeł pola elektromagnetycznego. Nie wystawiać na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych. Nie zamrażać.

Srebro koloidalne zdolne do niszczenia drobnoustrojów posiada charakterystyczny, żółty kolor. Wynika to z faktu, iż nanocząsteczki
srebra zawieszone w roztworze wodnym silnie pochłaniają promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym. Światło
przechodząc przez roztwór srebra załamuje się i zmienia swoja barwę, jego kolor jest obserwowany jako żółty. Im większe stężenie
cząstek wyrażone w skali ppm, tym ciemniejszy kolor.

Stosowanie

Tonik rozpylić na powierzchnię skóry, delikatnie przetrzeć wacikiem. Dla uzyskania najlepszego efektu stosować 2 razy dziennie.
Produkt nie powinien być używany przez osoby uczulone na srebro oraz kobiety w ciąży.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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