Pikkelysömör?

Már nem kell
takargatnom
„Üzletkötőként az egész életem változott
meg azáltal, hogy szégyenkezés nélkül foghatok kezet, és a másik szemében sem látom
az ijedtséget a furcsa foltok láttán.” – meséli
Bojti Vilmos örömmel, aki évek óta küzd
pikkelysömörével a kézfej, az alkar és a térd
alatti területen, de a Psorioderm® napi használatával visszanyerte önbizalmát.
Vilmosnak az üzletkötés mellett a családja
és a dobolás a legfontosabb, de a pikkelysömör évek óta megkeseríti az életét. „Sokéves
küzdelem után el sem hittem, amikor a napi,
rendszeres ápolás hatására a foltok halványulni kezdtek a kezemen és a karomon
egyaránt.”

Saját bőrét vitte vásárra
Vilmos beleesett abba a hibába, hogy amikor állapota nem romlott tovább, abbahagyta a napi kenegetést, mert nem tudta, hogy a rendszeres, célzott
ápolás a kulcs a bőr egészségének a megőrzéséhez.
„Saját bőrömön tanultam meg a leckét’ - meséli nagyon találó kifejezéssel -, mert hamarosan kezdhettem az egészet elölről. Ráadásul az elhanyagolt bőr
újra berepedezett, fájt is, ami miatt a krém az elején
enyhén csípett is. Azóta nincs olyan nap, hogy ne
vigyem magammal legalább a krémet, és napjában
többször is bekenjem a foltokat, még ha azok alig
látszanak is!”

Mostmár nem csak a foltokat ápolja
Vilmos azt is megtanulta, hogy bár a foltok csak a
bőr egyes részein jelentkeznek, az egész bőrfelületét célzott, tápláló hatóanyagokkal kell ápolnia
naponta, hogy a többi részen is megőrizze a bőre
egészségét. Így azóta mosakodáshoz, testápoláshoz is a Psorioderm®-et használja.

Psorioderm® - Pikkelysömörös, szeborreás,
atópiás bőrre
• 20-féle gyógynövénykivonat, vitaminok, ásványi
anyagok, holt-tengeri só
• parabén-, szteroid és
mesterséges színezéktől
mentes
• illatanyaga nem tartalmaz
allergén komponenst

ÚJ

Psorioderm® Szenzitív krém
- ekcémás, atópiás bőrre is
A Krém már szalicilsavmentes változatban
is! Szalicilsavra érzékenyeknek, babáknak és
gyerekeknek, ekcémás és atópiás bőr ápolására is!

TETŐTŐL TALPIG
MINDENNAP!

*A termékek az E2K rendszerébe tartozó pénztárak körében adómentesen elszámolhatók. Az elszámolható pénztárakról kérdezze gyógyszerészét!
Keresse a termékeket a gyógyszertárakban és az Eventuspharma webáruházban!
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