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VinSvin, mydełko naturalne z nanosrebrem w płynie, 500 g
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

POLLENA URODA

Opis produktu
 

Mydełko Naturalne z nanosrebrem w płynie - 500 ml
Ze względu na zawartość w Mydełku Naturalnym aktywnych substancji leczniczych mydło przeznaczone jest do mycia i codziennej
pielęgnacji całej powierzchni ciała, w tym skóry głowy, pach, pachwin oraz higieny intymnej dla dorosłych i dzieci od 3 roku życia.

Właściwości:

W przypadku zdrowej skóry - substancje lecznicze zawarte w mydle nie pozwalają rozwijać się niepożądanym bakteriom,
grzybom i wirusom pasożytującym na skórze (np. jeżeli umyjemy nim stopy po wyjściu z basenu nie powinniśmy zarazić się
grzybicą i brodawkami), dzięki czemu mydło zapobiega powstawaniu chorób skóry. U wszystkich zdrowych osób Mydełko
Naturalne jest niezastąpione jeżeli chodzi o profilaktykę, pielęgnację i utrzymanie zdrowej skóry

W przypadku zmian chorobowych skóry - Mydełko Naturalne skutecznie pomaga w ich leczeniu (jest niezbędne przy leczeniu
zmian trądzikowych i łupieżu). Nanosrebro przyspiesza gojenie się ran i niszczy ponad 650 chorobotwórczych bakterii, wirusów i
grzybów.

Mydło można również z powodzeniem stosować do kąpieli leczniczych:

Alergików uczulonych na mydła zapachowe.

Osób o nieprzyjemnym zapachu potu. Nanosrebro ma również właściwości dezodoryzujące tzn. usuwa przykre zapachy.
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Dla osób pracujących w trudnych warunkach, narażonych na wysokie temperatury, dużą wilgotność i zanieczyszczenia
powietrza.

Dla wszystkich korzystających ze wspólnych łazienek, basenów, kąpielisk, łaźni, pryszniców (górników, hutników,
koksowników i pozostałych pracowników przemysłu).

Ze względu na właściwości antyseptyczne zalecane jest dla pracowników placówek medycznych i osób mających kontakt z
chorobami (lekarze, pielęgniarki, farmaceuci).

Uzupełnienie terapii.

Mydełko Naturalne jest niezbędne jako uzupełnienie w terapii następujących schorzeń:

grzybica stóp

grzybica paznokci

zakażenia drożdżakowe

drożdżyca pochwy

drożdżyca wałów paznokciowych

łupież pstry

trądzik pospolity

zakażenia bakteryjne skóry

zakażenia gronkowcowe

czyraki

zakażenia mieszków włosowych

ropnie

trądzik różowaty

brodawki zwykłe

brodawki stóp brodawki płaskie

łojotokowe zapalenie skóry

wyprysk (egzema) kontaktowy alergiczny

wyprysk zawodowy

wyprysk kontaktowy niealergiczny

alergie

AZS (Atopowe Zapalenie Skóry)

Neurodermit ograniczony

uszkodzenia, oparzenia, skaleczenia, rany
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owrzodzenia podudzi

trądzik

łupież łojotokowy

nadmierne pocenie

łuszczyca

odleżyny oparzenia wszystkich stopni

wągry

pryszcze

nadżerki

polipy

nieprzyjemny zapach całego ciała oraz stóp

Mydełko Naturalne stosowane po przebytej chorobie skóry uzupełnia postępowanie profilaktyczne, skutecznie ogranicza nawroty i
powtórne zakażenia.

Skład:

Aqua, Cocamide DEA, Sodium Tallowate, Sodium Laureth Sulfate, Colloidal Silver (nano), Glycerin, Sodium Cocoate, Isopropyl Alcohol,
Octenidine HCI, DMDM Hydantoin, Metchylchloroisotiazolinone, Methylisothiazolinone, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide.

Ważne:

Możliwe różnice w konsystencji i koloru są zjawiskiem naturalnym i mogą wynikać ze zmain temperatury otoczenia.
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