NOVINKA

Co způsobuje jedinečnost
přípravku Bionect?
Kyselina hyaluronová
je tělu vlastní látka, která se nachází v mezibuněčném
prostoru většiny tkání. Díky svým unikátním
vlastnostem vytváří ideální prostředí pro fyziologický
proces hojení.
• Podporuje proces hojení ran
• Udržuje vlhké prostředí rány
• Stimuluje tvorbu nových cév
• Podporuje tvorbu nové tkáně

Metalické stříbro
zabraňuje mikrobiální kontaminaci a udržuje prostředí
v ráně bez dalších exogenních bakteriálních zdrojů.
• Zabraňuje průniku choroboplodných zárodků do rány
• Snižuje riziko infekcí a komplikací během hojení
• Vytváří optimální podmínky pro působení kyseliny
hyaluronové

Rozumné řešení v procesu hojení
ran a popálenin

Vitamin E
přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
• Pomáhá obnovit přirozenou ochrannou bariéru kůže

www.bionect.cz

Neocenitelný v domácí
i v cestovní lékárničce

Control Spray
Práškový sprej s obsahem 0,25 % kyseliny hyaluronové,
1 % metalického stříbra a vitaminu E

Krém s obsahem 0,2 % kyseliny hyaluronové

Dvojitý účinek: Ochrana rány před
infekcí a podpora hojení

Správná volba pro rychlé
a správné hojení ran

I novované složení s vyšším obsahem kyseliny
hyaluronové a vitaminem E pro rychlejší hojení!
• Kyselina hyaluronová a stříbro jsou navázané na matrici
(kaolín a škrob) s absorpčními vlastnostmi. Absorpce
exsudátu vytváří prostředí, které
podporuje přirozený regenerační
proces hojení
• Snadná aplikace ve spreji –
nedochází ke kontaktu s ránou
• Pro lokální ošetření
neinfikovaných kožních poranění
(např. odřenin, řezných ran,
malých ran po chirurgickém
zákroku, popálenin), diabetické
nohy, atletické nohy a proleženin

• Vytváří vlhké prostředí, důležité pro proces hojení
• Hydratuje, zklidňuje a zmírňuje podráždění kůže
spálené od slunce
• Podporuje hojení pokožky po kosmetických výkonech
• Redukuje vznik neestetických pooperačních jizev
• Podporuje hojení a snižuje bolestivost vředů
a proleženin
• Snadná aplikace
Velikost balení: 30 g

Velikost balení: 50 ml

odřeniny a řezné rány, akutní
a chronické rány, vředy
a proleženiny

suchá a popraskaná kůže,
popáleniny I. a II. stupně,
redukce vrásek a jizev

