A Psorioderm® termékcsalád
2012-ben elnyerte a Magyar
Termék Nagydíj® címet

A szép bőr

titka

Egy bőrelváltozás gyakran párosul szégyenérzettel,
depresszióval. De a megfelelő készítmények használata és a harmonikus környezet elősegíti a gyógyulást.
A tapintás, a simogatás fontos része
az emberi kapcsolatoknak, az érzelmek kifejezésének. Legyen szó anyagyerek vagy férfi-nő viszonyról. Ám
egy zavaró bőrbetegség romba döntheti ezeket a meghitt együttléteket.
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Atópia és ekcéma
A gyulladt, kisebesedő
testfelület nem szép látvány, érintése akár fájdalmat is okozhat. Ha
ez ráadásul olyan helyen jelenik meg, amit
nem lehet ruhával eltakarni, a frusztráció csak
fokozódik. A szervezet
allergiás reakciójaként
kialakuló bőrbetegségeknél az örökletes hajlam mellett a stressz is
komoly szerepet játszik.
A lelki nehézségek már
egész kis korban elkezdhetnek felhalmozódni,
a folyamatos sikertelenség pedig csak fokozza
a bőrelváltozás esélyét.
A száraz, erősen viszkető, kisebesedő bőrfelület a hajlatokban és a
végtagokon a leggyakoribb. Ám speciális krémekkel tünetmentessé

tehető. Ezek mellett fontos, hogy
a betegség hátterében álló pszichés
problémákat feltárjuk és megoldjuk.

Pikkelysömör

Trauma, hosszabb ideje fennálló
nyugtalanság, stressz esetén is előfordulhat a pszoriázis
megjelenése. És a beTetőtől talpig tegséget csak súlyosbítKicsiknek és nagyokja az állandó feszültnak is fontos a folyaség. A hámló, vöröses,
matos testápolás. Nem
korpás, viszkető fejbőr
szabad megvárni, míg
csorbítja az önértékeegy-egy probléma ellést. A pikkelysömör
hatalmasodik. Nagy
általában a homlok és
gondot kell fordítani az
a hajas fejbőr határán
érzékeny, a tápanyagjelenik meg, de a hajlahiányos és a télen kitokban is előfordulhat.
száradt bőr kényeztetéSzerencsére rengeteg
sére. Érdemes beépíteolyan gyógymód léteni a mindennapos ruzik, amivel ma már ez
tinba a hidratálást, és
orvosolható. A fejbőr
gyulladás esetén ankezelésére olyan szer
nak kezelését. A növéajánlott, amely nem
nyi kivonatokat, vitamiteszi fénytelenné, kenokat, ásványi anyagozelhetetlenné, zsírossá
kat tartalmazó kozmea hajat, és emellett
tikumok erre kiválóak,
a viszketést is megmert nyugtatják és tápszünteti. A vakarózás
lálják a bőrt. Soha nem
ugyanis növeli azt az
elég csak a látható folérzést, ami miatt az
tokat ápolni, az egész
érintettek kerülik a tártestet be kell kenni.
sas életet. |

Pikkelysömör?
Szeborrea?
Ekcéma?

Bízza magát
a természet
erejére!
A

termékcsalád:

speciálisan pszoriázisos, szeborreás és ekcémás
bőr napi ápolására lett kifejlesztve
20-féle gyógynövénykivonattal, vitaminnal,
ásványi anyaggal és holt-tengeri sóval táplálja
és javítja a bőr komfortérzetét
nem tartalmaz szteroidot, mesterséges
színezéket és illatanyagot

Egészségpénztári számlára
adómentesen elszámolható*

A termékcsalád tagjai:
• Krém 50/100/200 ml
• Testápoló 250 ml
• Sampon 250 ml
• Tusfürdő 250 ml
• Úticsomag

- TETŐTŐL TALPIG MINDENNAP!
A Krém már szalicilsavmentes,,

SZENZITÍV változatban,

gyermek, felnőtt, érzékeny
és atópiás bőrre is!
Gyártatja és fforgalmazza:
l
PPezomed Kft.,
Infovonal: +36-42-402-008
E-mail: psorioderm@pezomed.com
www.psorioderm.com • www.eventuspharma.com

*Az elszámoló pénztárak köréről kérdezze gyógyszerészét!

Keresse a Psorioderm termékcsaládot a gyógyszertárakban
psziché 35
és az Eventuspharma webáruházban!

