ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
SOS МИКРО - СРЕБЪРЕН КРЕМ ЗА СУХА КОЖА, 100 ml
Област на приложение: Козметичен продукт под формата на крем за употреба
при много суха, раздразнена кожа или при наличие на невродерматит. Поради
голямата си повърхност кожата на човека е силно изложена на влиянието на
околната среда. Алергените съдържащи се в храните, козметичните и
хигиенните продукти допълнително натоварват кожата. Освен това в много
случаи, състоянието на кожата се влияе и от стресови ситуации. Последиците
могат да бъдат усещане за напрежение, сърбеж или зачервяване на кожата. С
подходящи грижи може да помогнем на кожата да намери отново своя
естествен баланс. Подходящата интензивна грижа трябва да е в състояние да
осигури баланс между мазнини и влага на кожата, а така също и да поддържа
процеса за обновяване на клетките. SOS MicroSilber кремът е създаден
специално замного суха и раздразнена кожа, за да я защити, да и възвърне
обратно естествената еластичност и да и осигури естествена микрофлора.
Как действа кремът MicroSilber кремът? SOS Микро - сребърния крем
съдържа малки частици от сребро,пантенол и липиди. Кремът оставя по кожата
малки количества сребърни йони, които намаляват прекомерно голямия растеж
на микробите и с това противодейства на възпаленията.Пантенолът насърчава
естествения процес наобновяване на кожата. Ценното соево масло снабдява
кожата с липсващите липиди, действа изглаждащо и подобрява еластичността
на кожата.Глицеринът запазва влагата на кожата и я защитава от обезводняване.
Постоянно поддържащите свойстваи отличната съвместимост на кремът SOS
MicroSilber го прави също особено подходящ при многосуха и дразнеща кожа,
както и за атопичен дерматит.SOS MicroSilber крем еподходящсъщо и за малки
деца.
Как да използвам SOS крем MicroSilber? Кремът SOS MicroSilber е подходящ за ежедневна употреба за лицето
и кожата на цялото тяло. На много сухи части от кожата, ако е необходимо може да се прилага ежедневно по
няколко пъти. Кремът бързо попива, заглажда повърхността на кожата и оставя приятно чувство за еластичност
на кожата.
Колко е съвместим кремът MicroSilber? SOS микро сребърният крем съдържа чисто и силно съвместими
сребърни микро йони. Съвместимостта с кожата и ефективността е потвърдена отклинично-дерматологичен тест
за приложение против невродерматит. Кремът SOS MicroSilber не съдържа нито парфюм, нито оцветители или
консервантиPEG емулгатори и минерално масло.
Състав: вода, денаториран алкохол, цетиарил алкохол, глицерил стеарати, глицерин, изопропил палмиати,
хексилдецил лаурати, хексилдеканол, глициново соево масло, натриев цетеарил сулфат, пантенол,
токоферилацетат, ксантанова смола, сребро, токоферол, хидрогенирани палмови глицериди цитрат.
Допълнителна информация и съвети за грижатаза суха кожа: Всеки, който има суха кожа, трябва при
ежедневната грижа и хигиена да внимава за това, да се запазва естественото омазняване на кожата. Особено през
студения сезон кожата може да стане по суха при вземане на прекалено горещ илидълъг дневен душ или вана.
След душ или вана кожата не трябва да се подсушава с кърпа посредством търкане, а само чрез нежно попиване
на водата с кърпата. Полезно е кожата да се поддържа в леко влажно състояние с подходящи липидни продукти,
напримерда се намаже SOS Микро сребърен крем, така, че ценните масла да могат най-добре да се абсорбират в
кожата. За чувствителна кожа се препоръчва да се носят по възможност само дрехи, изработени от естествени
влакна, например чист памук. Синтетичните влакна влияятна дишането на кожата, засилватизпотяването и по
този начин причиняват дразнене на кожата и поява на екземи.
Дата на производство: указана на опаковката
Срок на годност: указан на опаковката или 9 месеца след отваряне.
Клинично и дерматологично тестван.
Съдържание:100 ml
Производител: Districon GmbH/ Германия
Вносител и дистрибутор: Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД, г. Варна, ул. Перла 26, Логистичен Парк Варна, сграда
А1, 052/731 187; 0892 216 398; www.s-o-s-bulgaria.com

