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Nano Silver prodiab - proszek do opatrywania ran 125ml
 

Cena: 44,50 pln

Opis słownikowy

Producent Bioton

Opis produktu
 

 

Opakowanie: 125ml

Właściwości:
- wspomaga proces gojenia
- przyspiesza naturalna regeneracje skóry
- zabezpiecza przed wnikaniem drobnoustrojów

Ultranowoczesne składniki:

Kompleks SCX sfunkcjonalizowany jonami srebra i chlorheksydyną
- zabezpiecza zranioną skórę tworząc barierę ochronną działającą przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo
- ułatwia wprowadzenie tlenu do naskórka
- zatrzymuje wodę w naskórku

Kaolin
- absorbuje wysięk z rany
- ma właściwości zabliźniające
- poprawia mikrokrążenie

Kwas hialuronowy

- tworzy na skórze cienką polimerową warstwę nawadniającą tkanki

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Nanosrebro
- skutecznie działa na poziomie 99,99%
- jest bezwonne, na bazie wody
- neutralizuje zapachy
- przyjazne dla alergików
- bezpieczne dla ludzkiego organizmu

Wskazania:
- rany powstałe w wyniku urazów
- rany przewlekłe występujące w wyniku chorób m.in. zespołu stopy cukrzycowej
- rany wysiękowe
- zadrapania
- otarcia
- drobne oparzenia
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