
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА  

SOS МИКРО СРЕБЪРНА ПЯНА ЗА СУХА КОЖА НА ТЯЛОТО, 100 ml 

 
Област на приложение: Клинично дерматологично тестван продукт за 

специална грижа при суха и раздразнена кожа. Специално обогатена рецептура 

с микро сребро с висока степен на чистота, растителни масла и пантенол. 

Проблемите със сухата и раздразнена кожа лесно могат да доведат до сърбеж и 

зачервена от драскане кожа. Хората с много суха и раздразнена кожа се нуждаят при 

това от професионален продукт за грижа на кожата за да могат да възстановят 

отново баланса на раздразнената кожа. Подходящият за целта специален продукт за 

грижа на кожата трябва да е в състояние да постигне баланс за мазнина и влага на 

кожата и да поддържа образуването на нови клетки на кожата. SOS Микро 

сребърната пяна със своята обогатена рецептура съответства на специалните 

изисквания за много суха и невродерматитна кожа. Как действа MicroSilber пяна 

за суха кожа? SOS Микро сребърната пяна свързва лекотата на пяната с една 

обогатена рецептура от сребро с висока чистота, пантенол, масло от авокадо и 

жожоба. С това пяната за кожа спомага на особено сухите части на кожата по 

естествен начин да се регулират. При редовна употреба след няколко седмици се 

забелязва значително подобрение по отношение на сърбежа, сухотата и 

възпалителната картина на кожата. Охлаждащата пяна-крем се нанася лесно и 

улеснява в голяма степен безконтактното приложение. По този начин сухата и 

възпалена кожа не се дразни допълнително. Много добрата поносимост от кожата на 

SOS Микро сребърната пяна е клинично дерматологично потвърдена. Как да 

използвам SOS MicroSilber пяната за суха кожа? Преди употреба флакона трябва 

да се разклати и при употреба да се държи във вертикално положение. SOS Микро 

сребърната пяна е подходяща за ежедневна употреба. Върху много сухи части от 

кожата пяната- крем при необходимост може да се нанася и повече пъти дневно. 

Охлаждащата пяна попива и стабилизира естествената защита на кожата. Колко е 

съвместима MicroSilber пяната? SOS Микро сребърната пяна съдържа микро 

сребърни частици с висока чистота, растителни масла, пантенол и витамин Е. 

Съвместимостта с кожата и ефективността е потвърдена отклинично-дерматологичен тест за приложение.Микро 

сребърната пяна не трябва да се използва за парфюмиране. SOS Микро сребърната пяна за суха кожа е 

клинично-дерматологично тествана и отличена със знак „Много добър”. 

Допълнителна информация и съвети за грижатаза суха кожа: Всеки, който има суха кожа, трябва при 

ежедневната грижа и хигиена да внимава за това, че да се запазва естествения мастен слой на кожата. Особено през 

студения сезонкожата може да стане по суха при вземане на прекалено горещ или дълъг дневен душ, или вана. При 

това се препоръчва, да не се взема душ по-дълго от 15 минути при максимална температура на водата от 39° С. 

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, като 

напримерда се намаже със SOS Микро сребърната пяна за суха кожа, 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, като например чист памук. Синтетичните влакна влияят на дишането на кожата, засилват 

изпотяването и по този начин причинява дразнене на кожата и поява на екземи.  

Мерки за безопасност: Особено лесно запалим аерозол. Флаконът се намира под налягане: при нагряване може да 

избухне. Дръжте настрана от нагряване, горещи предмети, искри, открит огън или други източници на запалване. 

Не пробивайте и изгаряйете дори и след употреба. Пазете от нагряване със слънчеви лъчи. Да не се излага на 

температури по-високи от 50 С.  Да не се оставя да попадне в ръцете на деца. Без наличие на достатъчно въздух е 

възможно образуване на експлозивна смес.  

Състав: вода, бутан, глицерин, пантенол, масло от Persea Gratissima, С14-22 алкохоли, пропан, масло от семена на 

Simmondsia Chinensis, цетерилов алкохол, миристил миристат, миристилов алкохол,  С12-20 алкил глюкозид, 

дикаприлов етер, хексидеканол, хексил децил лаурат, изобутан, кокамидопропил бетаин, натриев акрилат/ 

акрилоил-диметилтаурат/ диметилакриламид кросполимер, Xanthan Gum, токоферил ацетат, сребро, 

феноксиетанол, етилхексил глицерин, токоферол, натриев хлорид. 
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