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Crema antibacteriana, argifin 75
ml AQUANANO

Aceasta crema este  recomandata pentru aplicarea in
zonele uscate ale pielii (deci, in principiu, nu pe
mucoase sau in zonele intime, desi se poate utiliza si
astfel). Uleiul de masline din compoztia cremei face
ca aceasta sa fie usor absorbita de piele. Totodata,
efectele benefice numeroase ale acestui ulei
(regenerator, antioxidant, etc.), face din el un adaos
terapeutic important. Trebuie sa mentionam ca, in
cursul testelor, datorita absorbtiei mult mai bune pe
pielea uscata, ArgiFin a avut efecte salutare in
dermatite care nu au raspuns la Argipur, penetrand
mai usor si mai profund in piele. Totodata, in

majoritatea cazurilor, micozele inderdigitale au fost eliminate rapid, ele disparand, la tratarea in
fazele incipiente, chiar in decurs de 2-3 zile. De notat, insa, ca in cazul unor dermatite care nu au o
cauza de natura micotica sau bacteriana, ele sunt doar atenuate foarte mult, chiar pana la dispartie,
dar crema va trebui sa fie folosita periodic, dupa necesitati, pentru a se mentine efectele. O alta
utilizare foarte buna a acestei creme este in cazul herpesului. Daca este utilizata incepand dinainte
de stadiul la care buzele sunt deja ranite, se va constata o resorbtie rapida a acestuia, in general in
24 de ore. Daca se utilizeaza dupa ce s-au format ranile pe buze, se va constata o vindecare foarte
rapida, fara dureri si fara ca leziunile sa se mai extinda. Se aplica de atatea ori cat este posibil, chiar
si odata la fiecare ora. Argintul si cuprul sunt antimicotice si antibacteriene complementare. În plus,
cuprul favorizeaza o serie de procese de vindecare a leziunilor, care nu sunt proprii argintului, prin
regenerarea colagenului (argintul favorizeaza energetic procesele de regenerare celulara). Aroma
este data de uleiul volatil de citronella, utilizat insa intr-o cantitate foarte mica, cu scopul de a
acoperi mirosul gelifiantului (unele persoane pot fi mai sensibile la mirosul oarecum asemanator cu
cel de amidon al gelifiantului). Atentie! În cazul in care, la folosirea acestei creme, constatati o
afectare suplimentara a zonei, caracterizata prin inrosirea pielii si/sau apartia de eruptii, intrerupeti
imediat utilizarea acesteia! Este posibila existenta unor alergii la una dintre componente sau, in
anumite cazuri, o exacerbare a actiunii acesteia. În acest caz, recurgeti doar la pulverizarea de
argint sau cupru coloidal pe zona respectiva.

Mod de pastrare: Se va pastra in ambalajul original, intr-un loc uscat si racoros, ferit de lumina
directa a soarelui. A nu se lasa la indemana copiilor sub 3 ani. Nu se va lasa recipientul deschis intre
utilizari.

Contraindicatii: Folosirea acestui produs este contraindicata in cazul persoanelor alergice la una
dintre componente.

Ingrediente (INCI): Aqua, Argentum Metallicum, Cuprum Metallicum, Olea Europaea Oil, Aloe
Vera Gel, Essential Oils, Tocopheryl Acetate (vitamin E), Phenoxyethanol, Cetearyl Alcohol and
Sodium Cetearyl Sulphate (ECOCERT certified).
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