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ZINK-ENZYM SPRAY 
 
 

Zinkoxide, vitaminen, allantoïne en enzymen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Werkt perfect, snel en betrouwbaar! 
 



   

 

 
 

ZINK-ENZYM SPRAY 
 
 

 
ZINK-ENZYM spray met natuurlijke huidverzorgende substanties (zinkoxide, vitaminen, allantoine en enzymen) 
garandeert een snelle en perfecte regeneratie van de huid en voorkomt de vorming van overtollig 
littekenweefsel. Het voorziet de huid dus van een optimale bescherming en verzorging. 
 
De enzymen (trypsinum, chymotrypsinum, carica papaya) ruimen de gedegenereerde cellen op, daar waar de 
gezonde cellen tegen zulke activiteit beschermd worden door anti-enzymen en het 2-macroglobuline. 
Bovendien bevorderen deze enzymen in hoge mate de fibrinolyse en de vorming van granulatieweefsel. Ze 
stimuleren de lokale immuniteitsreactie. 
 
Zinkoxide bevordert tijdens het wondhelingsproces in belangrijke mate de epithelisatie. Daarnaast heeft het 
ook nog opdrogende, adstringerende en koelende eigenschappen. 
 
Dit proces wordt bijkomend ondersteund door vitaminen A en E. Vitamine A speelt een rol in de regeneratie 
van het weefsel. Vitamine E is een antioxidans en als radicalenvanger een stabilisator van de celmembranen. 
 
Allantoine, glycerine en triglycerine vervolledigen het product op een perfecte manier. 
 
ZINK-ENZYM Spray: 
- is uitermate geschikt voor de intensieve verzorging van beschadigde huid 
- stimuleert de regeneratie van de huid 
- voorkomt littekenweefsels (na abcessen, fistula en papilla) 
- bevat geen antibiotica, inhiberende substanties, enkel natuurlijke componenten voor de huidverzorging 
- beschermt de wonde tegen zweet, urine en andere bezoedeling 
- vermijdt inkleven van verband 
- ideaal voor moeilijk bereikbare delen en de genezing van de zool 
 
ZINK-ENZYM spray, het juiste product voor een goede verzorging en regeneratie van de beschadigde huid en 
slijmvliezen 
 
Verpakkingsgrootte 
150 ml – 12 sprays in een doos (CNK Code: 2204-949) 
 
Vrije aflevering.  
 


