
• Száraz, érzékeny, normál bőrre

• Babáknak és kisgyermekeknek is

• Időskori bőrszárazságra

• Parabénmentes

A Pezoderm® termékeket keresse a gyógyszertárakban és az Eventus Pharma webáruházban.

• Minden bőrtípust ápol és véd

• A család minden tagjának

• Akár napi többszöri használatra

• Pantenolt és E-vitamint tartalmaz, 

  parabénmentes

Fürdeni jó, de egy
         baráttal még jobb!

A nélkülözhetetlen
                           családtag!

ormál bőy, norz, érzékeny,áráraz

* Egészségpénztári számlára adómentesen elszámolható! Az elszámoló pénztárak köréről kérdezze gyógyszerészét.

** EWG (www.ewg.org/skindeep/) szerinti összetevők átlagbesorolása '1', azaz a termék biztonságos alapanyagokból készül.
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Gyártja: Pezomed Kft. 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 60.
Info: +36-42-402-008; pezomedhu@pezomed.com

Web: www.pezomed.com | www.eventuspharma.hu
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Védje családja bőrét természetesen!



Fürdeni jó, de egy baráttal még jobb!

A nélkülözhetetlen családtag!

A Pezoderm® Fürdető krém tradici-

onális, jól bevált receptúra mo-  

dern felfogásban. Gyógyszergyári 

minőségben előállított gyengéd 

mosakodó krém az egész család 

számára!

- Parabénmentes

• száraz, érzékeny, irritált és normál bőr gyengéd tisztításához,

• testápolásra is alkalmas a kritikusan száraz területeken,

• már fürdés közben kiválóan ápolja és hidratálja a babák 
 és felnőttek bőrét is,

• nyugtatja az időskori bőrszárazság miatt kialakult viszketést, 

 bőrfeszülést,

• fejbőrön is használható,

• az arcbőrt is gyengéden tisztítja.

Alkalmazás: mogyorónyi mennyiséget tegyen a tenyerébe és vigye 

fel a megtisztítandó vagy ápolandó bőrfelületre.

Összetevők (INCI): Aqua, White Petrolatum, Cetearyl Alcohol, 

Polysorbate 60, Paraffinum Liquidum, Phenethyl Alcohol, Caprylyl 

Glycol

• a bőr mindennapos ápolására és védelmére ajánlott,

• alkalmazható hámsérülések, horzsolások, enyhe égési és fagyási

 sérülések, irritált és kipirosodott bőr esetén (pl. orr körüli bőrpír)

• ápolja az ekcémás, aknés bőrt,
• védi a pelenkával fedett bőrfelületet,
• védőréteget képez a bőrön.

Alkalmazás: vékony rétegben egyenletesen vigye fel az érintett 

bőrfelületre napi 3-5 alkalommal.

Összetevők (INCI): Aqua, Paraffinum Liquidum, Zink Oxide, Cera Alba, 

White Petrolatum, Lanolin, Glycerin, Sorbitan Sesquioleate, 

Simmondsia Chinensis Seed Oil, Panthenol, Bisabolol, Tocopheryl 

Acetate, Sodium Benzoate, Lavandula Angustifolia Oil, Helianthus 

Annuus Seed Oil, Tocopherol, Glyceryl Linoleate, Beta-Sitosterol, 

Squalane

A Pezoderm® Védőkrém általános 

használatra javasolt krém, mely 

nélkülözhetetlen minden háztar-

tásban. Tápláló növényi hatóanya-

gainak köszönhetően puhítja a 

bőrt, elősegíti a hámosodást, vé-

dőréteget képez bőrön.

- Parabénmentes
- Pantenolt és E-vitamint tartalmaz
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Kiszerelés: 250 g

Kiszerelés: 125 g, 250 g 
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