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Nou de la Microlife! Termometrul non-contact cu
infraro¿ii NC 100
Gata cu termometrele clasice pe care trebuie să le ţii
câteva minute în contact cu o anumită zonă a corpului
pentru a-ţi lua temperatura! Chiar şi termometrele convenţionale cu infraroşii, care măsoară prin contact
temperatura în ureche sau pe frunte, au devenit uşor
desuete.
Cu noul NC 100 de la Microlife poţi măsura temperatura corpului fără ca măcar să atingi pielea. E suficient să ţii termometrul la o distanţă de câţiva centimetri
de centrul frunţii şi să-l „plimbi” uşor către tâmplă; în 3
secunde îţi va afişa valoarea exactă a temperaturii. Ba
mai mult, în caz de febră te va avertiza sonor şi ecranul
se va colora în roşu, graţie tehnologiei Silent Glow.
Şi asta nu e tot! Cu acest termometru poţi măsura
temperatura oricărui obiect între 0 şi 100 grade Celsius,
ba chiar şi temperatura camerei. Mămicile au în sfârşit
instrumentul ideal care le spune cât este temperatura
laptelui din biberon sau a apei din băiţa copilului.
Nu în ultimul rând, NC 100 este instrumentul ideal
pentru spitale şi cabinete medicale, întrucât măsoară temperatura unui număr oricât de mare de pacienţi, fără
a fi nevoie de dezinfectarea sau măcar curăţarea sumară a sondei de măsurare. În plus, varianta pentru
spitale este prevăzută cu un suport special pentru fixarea pe perete, pentru a fi la îndemâna medicului ori de
câte ori este necesar.
În România, NC 100 va fi disponibil din martie 2010, prin distribuitorul Bioexpert SRL.
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Ivatherm a lansat în 14 noiembrie 2009 un produs revoluţionar,
Akne Syt, în tratamentul acneei uşoare, medii şi moderate.
Sytenol A este un ingredient activ a cărui eficienţă în acnee este similară
cu cea a retinoizilor topici, fără a avea însă efectele secundare ale acestora.
În 14 noiembrie 2009, la Braşov, cu ocazia Congresului Naţional de Dermatologie, Ivatherm a lansat AkneSyt, un nou produs cu efecte terapeutice în acnee.
Cu această ocazie, Prof. Dr. Călin Giurcăneanu de la spitalul Elias din Bucureşti şi
Conf. Dr. Daciana Brănişteanu de la spitalul Sfântu Spiridon din Iaşi au vorbit despre
efectele Sytenolului în acnee. Produsul a fost primit cu mare entuziasm de cei aproape
500 de dermatologi prezenţi la simpozionul Ivatherm.
Indicat în pielea grasă cu imperfecţiuni severe (coşuri, inflamaţie), Akne-Syt are
acţiune intensă asupra tuturor cauzelor care declanşează manifestările din acnee:
inflamaţie, secreţie de sebum, populaţie bacteriană, tulburări de keratinizare.
Crema accelerează eliminarea coşurilor şi previne reapariţia lor, reduce riscul apariţiei
cicatricilor şi are o toleranţă excelentă.
Sytenol A® este un ingredient inovator care acţionează la toate nivelele procesului
inflamator, reduce secreţia de sebum şi are activitate antibacteriană excelentă.
Akne-Syt conţine ingredienţi activi ce acţionează sinergic:
Acidul salicilic şi acidul glicolic curăţă porii în profunzime şi elimină celulele moarte care îi acoperă.
Octopirox (Piroctone olamine) un agent antimicrobian foarte activ împotriva germenilor responsabili de acnee.
Gluconatul de Zinc cu efect antiinflamator şi antibacterian.
Apa termală Herculane atenuează iritaţiile prin proprietăţile ei calmante şi antiiritante.
Se aplică dimineaţa şi seara pe faţa curăţată în prealabil cu grijă, ideal cu Ivapur, gel spumant purifiant
pentru piele mixtă sau grasă. Constituie o excelentă bază de machiaj.
Testat pentru a nu produce alergii.
Disponibil din 15 noiembrie 2009 în farmacii la 44 lei.
Această lansare vine să întărească expertiza Ivatherm în tratamentul pielii grase, mixte,
cu tendinţă acneică. Conform unui studiu al prestigioasei companii de retail audit şi studii
de piaţă MEMRB Ivatherm este lider de piaţă pe segmentul de curăţare a tenului gras.
Este vorba de produsul IVAPUR, gel spumant purifiant pentru piele mixtă sau grasă. El
curăţă faţa acţionând prin diminuarea secreţiei de sebum, este antibacterian, antiparazitar
şi antiinflamator. Este un produs bogat în ulei de ienupăr roşu, Zincidone şi apă termală
Herculane. Pielea devine fină şi hidratată.
Testat pentru a nu produce alergii.
Disponibil în farmacii la 38,68 lei.

