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Mydełko naturalne w płynie z nanosrebrem 500 ml
 

Cena: 13,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Mydła

Producent VINSVIN

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Mydełko naturalne z nanosrebrem VinSvin to kosmetyk w płynie dedykowany osobom ze skórą wrażliwą lub ze zmianami
chorobowymi. Uniwersalny charakter mydła sprawia, że mogą z niego korzystać zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci i młodzież. Produkt
jest sprzedawany w opakowaniu o pojemności 500 ml. Obecność pompki sprawia, że korzystanie z kosmetyku jest wygodne nie tylko w
domu, ale również w podróży.

Podstawowym składnikiem kosmetyku jest nanosrebro, wyprodukowane w oparciu o nowoczesną technologię laboratoryjną. Srebro
wyróżnia się szeregiem właściwości antybakteryjnych, zaś w formie nanosrebra może być bezpiecznie przyjmowane przez skórę
właściwą. Korzystanie z kosmetyków posiadających w swoim składzie nanosrebro jest polecane osobom borykającym się z problemem
trądziku czy chorób grzybiczych skóry. Nanosrebro posiada również właściwości dezodoryzujące, dzięki czemu usuwa przykre zapachy.
Mogą z niego korzystać również alergicy oraz pacjenci cierpiący na atopowe zapalenie skóry. Preparat myjący posiada w swoim składzie
liczne składniki uzupełniające: Prevacare, Boric Acid i terapeutyczną wodę mineralną, które doskonale wspomagają proces mycia.
Zabezpieczają również przed gromadzeniem się bakterii na powierzchni skóry.

Mydełko naturalne z nanosrebrem VinSvin to produkt opracowany przez dermatologa przy współpracy ze specjalizowanym
laboratorium. Kosmetyk powstał w oparciu o nanotechnologię i jest przeznaczony do codziennego stosowania. Mydło w płynie o
przyjemnej konsystencji nie posiada zapachu, co stanowi dodatkowy atut dla osób borykających się z problemem alergii czy
nadwrażliwości zapachowej. Produkt przyjazny dla skóry wrażliwej wspiera leczenie już istniejących infekcji bakteryjnych, grzybiczych i
wirusowych, a także zapobiega nawrotom dolegliwości skórnych. Mydełko naturalne z nanosrebrem może być wykorzystywane do
mycia rąk, twarzy i ciała. Z uwagi na właściwości antyseptyczne, produkt może być wykorzystywany przez pracowników placówek
medycznych, a także być obecny we wspólnych łazienkach (w takich miejscach jak np. kąpielisko, basen, łaźnia pracownicza).

Skład
Aqua, Cocamide DEA, Sodium Tallowate, Sodium Laureth Sulfate, Colloidal Silver (nano), Glycerin, Sodium Cocoate, Isopropyl Alcohol,
Octenidine HCI, DMDM Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide.
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Mydło w płynie zostało stworzone na bazie szeregu substancji leczniczych, wyróżniających się działaniem bakteriobójczym,
grzybobójczym i wirusobójczym. Podstawowym składnikiem kosmetyku jest nanosrebro (Colloidal Silver), które wykazuje szereg
właściwości antybakteryjnych. Naturalny antybiotyk hamuje wzrost i podział chorobotwórczych szczepów bakterii, a jednocześnie
zapobiega powstawaniu szczepów opornych.

W kosmetyku znajduje się również Kwas borowy (Boric Acid), wykorzystywany do wspomagania leczenia powierzchownych zakażeń
skóry o podłożu grzybiczym i bakteryjnym. Dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym, substancja doskonale uzupełnia działanie
nanosrebra. W składzie mydła w płynie znajduje się również woda termalna o właściwościach nawilżających i łagodzących.

Charakterystyka
Mydełko naturalne z nanosrebrem VinSvin to kosmetyk dedykowany osobom ze skórą problematyczną lub wrażliwą. Kosmetyk może
być wykorzystywany celem uzupełnienie terapii m.in. następujących schorzeń:

grzybica stóp i paznokci,
trądzik pospolity lub różowaty,
zakażenia mieszków włosowych,
wyprysk o podłożu alergicznym,
uszkodzenia, oparzenia i otarcia naskórka,
zakażenia bakteryjne skóry,
łupież,
grzybica lub drożdżyca narządów płciowych.

Stosowanie
Niewielką ilość mydła rozprowadzić po skórze, głowie lub twarzy za pomocą dłoni delikatnymi, kolistymi ruchami. Po umyciu dokładnie
spłukać. Stosować do codziennej pielęgnacji całej powierzchni ciała, okolic intymnych, twarzy lub włosów, w zależności od potrzeby.

Produkt może być stosowany również do kąpieli leczniczych. W takim przypadku należy połączyć 5-6 pompek mydła z letnią wodą.
Kąpiel z zastosowaniem produktu powinna trwać 15-20 minut. Po skończonej kąpieli należy przepłukać ciało pod bieżącą wodą.

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