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

egészség wellness & szépség

Pikkelysömör ellen
– természetesen!
Magyarországon több mint
400 ezer ember, közöttük
sok száz kisgyermek szenved pszoriázisban, a „három
nem” betegségében: ezt
a különleges becenevet
azért kapta, mert nem
gyógyítható, nem fertőző
és nem is halálos.
SZÖVEG: HUTÁK JUDIT

A pikkelysömör – mely gyulladásos bőrtünetekkel, bőrszárazsággal, viszketéssel
jár együtt – nem csak fizikailag, hanem
látható és tapintható jelei miatt lelkileg
is megnehezíti az érintettek életét.
A krónikus bőrbetegségek közül ez fordul elő leggyakrabban, és elsősorban a
bőrt, a körmöket és az ízületeket támadja. Hátterében a bőrben lévő hámsejtek
érési folyamatának felgyorsulása áll.
Leggyakrabban a végtagokon és a hajas
fejbőrön jelentkezik, de előfordul, hogy
a betegség az ízületekre is ráhúzódik,
fájdalmas duzzanatokat okozva. Az első
tünetek általában 15-35 éves kor között
jelentkeznek, de már gyermek-, sőt csecsemőkorban megjelenhetnek.

A bőrelváltozásokkal küzdő emberek
nehezen szembesülnek azok tekintetével,
akik rácsodálkoznak a látható helyeken
jelentkező vastag, pikkelyes foltokra,
hámlásra, bőrgyulladásra.
Az enyhe és középsúlyos pszoriázisban
szenvedőknek jelentős változást hozhat
a napi szintű, komplex ápolás természetes alapú készítményekkel. Különösen,
ha ez kiegészül az életmód megváltoztatásával: a megfelelő étrenddel és a stressz
csökkentésével, illetve az állandó orvosi
felügyelettel. Ez elsősorban a gyermekek
vagy a fiatalok számára lehet lényeges,
hiszen a jól megválasztott termékek
segítségével karbantartott pikkelysömör hosszú ideig tünetmentessé válhat.
Ehhez azonban az kell, hogy természetes
hatóanyagokban gazdag, káros, bőrirritáló vagy szárító összetevőktől mentes
termékeket válasszunk!
A természetes anyagok kiválasztásánál
a nyugtató, gyulladáscsökkentő, gyulladásgátló, regeneráló, antibiotikus és
gombaölő hatásokat keressük, és részesítsük előnyben azokat a hatóanyagokat,
melyek ápolják, táplálják és védik
a kiszáradt, gyulladt bőrt, frissítő, élénkítő összetevőik pedig fokozzák a sejtek
növekedését.
Hasznos, ha azonos termékcsaládból
választunk fürdőterméket, krémet,
testápolót – így ugyanis ezek egymás
hatását is erősítik, és nemcsak
hidratálják, de védik,
ápolják és gyógyítják
is a bőrt!

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,
s,

SZENZITÍV változatban, gyermek,k,
FOTÓ: THIINKSTOCK 1

felnőtt, érzékeny és atópiás bőrre is!
s!

Gyártatja és forgalmazza:
almazza: Pezomedd KKf
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
és az Eventuspharma webáruházban!
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