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NANOBIOTIC SILVER antybakteryjne /antywirusowe mydło
do rąk i ciała w żelu 500ml
 

Cena: 24,60 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo NANOBIOTIC

Opis produktu
 

Nanobiotic Silver Wash&Protect antybakteryjne /antywirusowe mydło w żelu

Mydło w żelu do rąk i ciała ze srebrem aXonnite® o działaniu oczyszczającym i antybakteryjnym do codziennego mycia i ochrony skóry
przed bakteriami

Zawiera nanocząstki srebra aXonnite® o silnym działaniu antybakteryjnym i ochronnym oraz miedzi aXonnite® o działaniu
przeciwgrzybiczym. Aktywne składniki mydła, takie jak panthenol o właściwościach łagodzących podrażnienia, pielęgnujących i
regenerujących skórę, korzystnie wpływają na wzmocnienie jej warstwy hydrolipidowej.

Nanobiotic Silver Wash&Protect jest delikatne w działaniu na skórze dłoni i ciała. Nie zawiera sztucznych konserwantów. Doskonale
nadaje się do każdego rodzaju skóry. Przeznaczone jest do codziennego stosowania.

Z uwagi na właściwości srebra aXonnite, zapobiega rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów na końcówkach dyszy dozownika,
zwiększając bezpieczeństwo ich użytkowników.

Produkt zawiera nanocząstki aXonnite wytwarzane zgodnie z normą dla wyrobów medycznych ISO 13485.
Pojemność: 500 ml

#antybakteryjne #antywirusowe
Srebro, wykazuje ono dużą aktywność w zwalczaniu wielu bakterii, grzybów oraz wirusów, takich jak: HIV, HBV, HPV, HSV . W większości
przypadków może to być bezpośrednie oddziaływanie nanocząstki na białka powierzchniowe wirusa.
Oprócz tego nanocząstki mogą dostać się do wnętrza komórki i blokować replikację komórki, co prowadzi do jej śmierci . Główne zalety
nanometali to nie tylko intensywność ich działania, ale również możliwość długotrwałego stosowania
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Badania antybakteryjnych właściwości nanocząstek potwierdzają ich dużą skuteczność, a także niską aktywność hemolityczną w
porównaniu z obecnie stosowanymi lekami o działaniu antybakteryjnym. Właściwości te wynikają między innymi z zaburzania przez
nanocząstki integralności osłon komórkowych.
Nanosrebro katalizuje procesy utleniania, dzięki temu materiał genetyczny komórki mikroorganizmu ulega utlenieniu, co doprowadza do
śmierci komórki. W ostatnich latach obserwuje się intensywny wzrost oporności bakterii, wirusów i grzybów na klasyczne terapie
antybakteryjne, antywirusowe i antygrzybicze, dlatego wciąż poszukuje się alternatywnych metod zwalczania drobnoustrojów.
Wydaje się, że nanocząstki metali (NPS) mogą zastąpić mykotyki czy antybiotyki, ponieważ zakres ich działania jest szeroki nawet w
niskich stężeniach. Nanocząstki srebra oprócz działania antybakteryjnego wykazują również działanie przeciwzapalne, które polega na
hamowaniu czynników prozapalnych oraz aktywacji w ich komórkach szlaku apoptotycznego.
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