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Mydełko naturalne z nanosrebrem 100 g
 

Cena: 10,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Mydła

Producent VINSVIN

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Mydełko naturalne z nanosrebrem VinsVin to produkt dostępny w formie kostki o zawartości 100 g. Kosmetyk został stworzony z
myślą o osobach ze skórą wrażliwą lub będących w trakcie terapii chorób skórnych wywołanych bakteriami, grzybami lub wirusami.
Formuła mydła została opracowana przy wsparciu lekarza dermatologa-wenerologa w specjalistycznym laboratorium medycznym.
Dzięki wykorzystaniu nanotechnologii w procesie produkcji, kosmetyk wyróżnia się szeregiem właściwości antybakteryjnych i
przeciwwirusowych.

Głównym składnikiem mydła naturalnego w kostce jest nanosrebro - skuteczny antybiotyk naturalnego pochodzenia. Otrzymana w
warunkach laboratoryjnych substancja wyróżnia się właściwościami antyseptycznymi, zarówno w kontekście bakterii, grzybów, wirusów
czy drożdżaków. Nanosrebro hamuje wzrost i podział szczepów chorobotwórczych, a także zapobiega ich ponownemu osiadaniu na
skórze. Obecne w mydełku substancje pomocnicze, takie jak woda termalna i kwas borowy dodatkowo wspierają proces leczenia
stanów zapalnych skóry i łagodzą przebieg choroby.

Produkt w formie kostki o zawartości 100 g jest wygodny w codziennym stosowaniu. Kosmetyk może być wykorzystywany do
codziennej pielęgnacji dłoni, ciała, okolic intymnych, a także skóry twarzy czy głowy. Mydło naturalne z nanosrebrem nie zawiera w
swoim składzie agresywnych detergentów, sztucznych barwników czy kompozycji zapachowych. Produkt jest idealną propozycją dla
osób wykazujących nadwrażliwość na silne środki myjące, a także będących w trakcie terapii leczenia stanów zapalnych skóry, takich
jak trądzik, grzybica czy infekcje okolic intymnych.

Skład
Sodium Tallowate, Aqua, Sodium Cocoate, Glycerin, Colloidal Silver (Nanosilver), Isopropyl Alcohol, Boric Acid, Sodium Chloride, Sodium
Hydroxide, Tetrasodium Etidronate

W składzie mydła znajduje się sól sodowa z tłuszczu zwierzęcego (Sodium Tallowate), stanowiąca połączenie łoju z sodą kaustyczną.
Substancja jest odpowiedzialna za utrzymanie twardej powłoki produkty, nawet, jeśli leży on na wilgotnym podłożu. Głównym
składnikiem kostki myjącej jest nanosrebro (Colloidal Silver), wyróżniające się wielopłaszczyznowym działaniem antyseptycznym.
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Srebro uzyskane za pomocą nanotechnologii zapobiega powstawaniu szczepów chorobotwórczych wywołanych bakteriami i grzybami,
a także przeciwdziała ich ponownemu wiązaniu się na powierzchni skóry.

Mydło naturalne zawiera w składzie również kwas borowy (Boric Acid) o właściwościach przeciwzapalnych. Substancja wspiera
działanie nanosrebra w zakresie leczenia stanów zapalnych skóry oraz drobnych podrażnień naskórka. W produkcie znajduje się również
kokosan sodu (Sodium Cocoate), czyli zmydlony olej kokosowy. Jego obecność gwarantuje dobre pienienie się produktu oraz łatwe
rozprowadzanie preparatu myjącego na powierzchni skóry.

Charakterystyka
Mydełko naturalne z nanosrebrem w kostce VinsVin jest kosmetykiem rekomendowanym osobom borykającym się ze stanami
zapalnymi skóry. Mogą z niego korzystać również osoby ze skłonnościami do alergii. Produkt w formie kostki nie wydziela zapachu, a
jego zwarta konsystencja ułatwia korzystanie z kosmetyku. Mydełko naturalne, stworzone przy współpracy z lekarzem-dermatologiem w
specjalistycznym laboratorium medycznym może być wykorzystywane zarówno do mycia całego ciała, twarzy, dłoni, jak również do
okolic intymnych czy skóry głowy.

Mydełko naturalne z nanosrebrem jest szczególnie polecane w charakterze wsparcia terapii m.in. następujących schorzeń:

trądzik pospolity i różowaty,
grzybica stóp, paznokci lub okolic intymnych,
zakażenia bakteryjne i wirusowe skóry,
zakażenia gronkowcowe,
drożdżyca wałów paznokciowych lub pochwy,
Atopowe Zapalenie Skóry
łupież
łuszczyca
nadmierne pocenie się
drobne uszkodzenia lub oparzenia skóry.

Stosowanie
Należy wziąć kostkę w mokre dłonie i lekko potrzeć. Namydlić skórę, a następnie obficie spłukać wodą. Produkt do stosowania
zewnętrznego.

Mydło naturalne z nanosrebrem w kostce może być wykorzystywane do codziennej pielęgnacji skóry przez osoby dorosłe, dzieci i
młodzież od 3. roku życia.

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