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Radioxar mydło naturalne z nanosrebrem i białą glinką 150
ml
 

Cena: 23,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Mydła

Producent GLENMARK

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Właściwości i zastosowanie

Korzystne działanie produktu RadioXar NATURALNE MYDŁO W PŁYNIE Z NANOSREBREM I GLINKĄ zapewniają takie składniki
jak:

biała glinka to naturalny minerał glinokrzemianowy polecany dla skóry delikatnej, wrażliwej i suchej. Delikatnie
oczyszcza, usuwa martwe komórki naskórka i lekko zwęża pory, nie wysuszając przy tym skóry. Działa łagodząco,
wygładzająco, mineralizująco oraz poprawia koloryt skóry;
nanosrebro jest znane przede wszystkim ze swoich silnych właściwości bakteriobójczych, grzybobójczych oraz
odkażających. Jest bezpieczne, nietoksyczne i posiada działanie zbliżone do antybiotyku, gdyż oddziałuje na ponad 650
patogenów.

Co pomaga?

RadioXar naturalne i łagodne mydło w płynie z nanosrebrem i białą glinką przeznaczone jest do mycia i codziennej pielęgnacji
całej powierzchni ciała. Dzięki wyjątkowej formule zmniejsza stany zapalne, odżywia i regeneruje skórę, działa łagodząco,
wygładzająco oraz mineralizująco na skórę, zwiększając jej naturalną barierę ochronną.
Poprzez synergiczne działanie dwóch składników aktywnych - nanosrebra i białej glinki - mydło przeznaczone jest do stosowania
w zapobieganiu występowania oraz łagodzeniu chorób skóry, a także we wspomaganiu leczenia już istniejących zmian
chorobowych skóry jak popromienne stany zapalne, które może wywołać radioterapia.
Zgodnie z rekomendacjami Supportive Care Guidelines Group z Kanady mycie napromienianej skóry letnią wodą i łagodnym
mydłem o neutralnym pH powinno być zalecane u wszystkich pacjentów będących w trakcie radioterapi².

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