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MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAK
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MAGYAR TERMÉK
NAGYDÍJAK 2015
› PEZODERM®
FÜRDETŐ KRÉM
› PEZODERM®
VÉDŐKRÉM
ISMÉT MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAT NYERT 2015-BEN, A
MÁR EDDIG IS TÖBBSZÖRÖS MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ
NYERTES VÁLLALAT, A PEZOMED KFT.
2015-BEN SZÁMOS ÚJDONSÁGGAL HIRDETTÉK MEG A 18. MINŐSÉGI ÉS NÍVÓS HAZAI ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK
VÉDJEGYEKÉNT ISMERT MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ PÁLYÁZATOT, AMELY MEGTESTESÍTI MAGYARORSZÁG ELISMERÉSÉT ÉS ELKÖTELEZETTSÉGÉT A TANÚSÍTOTT MINŐSÉG IRÁNT. ÚJ KIÍRÓK IS CSATLAKOZTAK A PÁLYÁZATHOZ, AKIK TOVÁBB ERŐSÍTIK A PÁLYÁZATI RENDSZER MAGAS SZÍNVONALÁT, ŐRZIK A DÍJAK ODAÍTÉLÉSÉNEK
OBJEKTÍV ÉS PÁRTATLAN MÓDJÁT, ÍGY BIZTOSÍTVA TISZTASÁGÁT ÉS SÉRTHETETLENSÉGÉT.

A

minőségtanúsítás gazdasági ereje. A Magyar Termék
Nagydíj Pályázat eddigi múltja
és sikere jól példázza, hogy a hazai vállalkozások már felismerték azt, hogy
minőségi, innovatív árukkal és szolgáltatásokkal jelentős előnyre tehetnek
szert az egyre fokozódó gazdasági
versenyben. A hiteles, ismert védjegygyel ellátott termékeket a fogyasztók
egyre inkább keresik és bizalommal
fordulnak feléjük, így a független zsűri
által odaítélt, szigorú szakmai szempontoknak megfelelő minőségtanúsításnak valódi gazdasági hozadéka
van.
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A Magyar Termék Nagydíj Pályázat
1998-as indulása óta évről évre bővült
mind a pályázó cégek köre, mind a pályázati főcsoportok száma. Napjainkra
486 áru és szolgáltatás érdemelte ki
a kitüntetést és a díjazottak több mint
fele ma is használja díjazott termékein a Magyar Termék Nagydíj tanúsító
védjegyet. A tavalyi 31 után idén már
37 főcsoportban nevezhetnek a vállalkozások különböző termékeket, hogy
a kiváló minőséget jelző védjegyet elnyerjék.

A

Pályázat a kezdetektől nagy
hangsúlyt helyez arra, hogy
olyan vállalkozások kapják
meg a díjat, amelyek innovatív, magas
szellemi hozzáadott értékeket képviselnek, minőségi, környezetbarát és a
fogyasztók életminőségét javító megoldásokat kínálnak. „A Magyar Termék
Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa a kezdetektől azokat a hazai vállalkozásokat
részesíti elismerésben, amelyek munkájuk során nem csak a jóra, hanem a
kiválóra törekedve alkotásaikkal, eredményeikkel bizonyítják a magyar elme
és kreativitás nagyszerűségét”

2015-BEN MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAT NYERT TERMÉKEK:

PEZODERM FÜRDETŐ KRÉM - PEZODERM VÉDŐKRÉM

A PEZODERM FÜRDETŐ KRÉM, Magyar Termék Nagydíjas termék, 2015ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíj
minősítő trófeát, tradicionális jól bevált
receptúra alapján, ám modern felfogásban, gyógyszertári minőségben
előállított gyengéd mosakodó krém,
az egész család számára.

A PEZODERM VÉDŐKRÉM. Magyar Termék Nagydíjas termék, 2015-ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíj minősítő trófeát, egy modern felfogásban
megkomponált, és előállított finom
krémes állagú, és tetszetős csomagolású termék. Mindennapi és általános
használatra javasolt védőkrém. mely

nélkülözhetetlen minden háztartásban.
Tápláló növényi hatóanyagainak, jojobaolaj és avokádó olaj, napraforgó olaj
és levendula olaj tartalmának, valamint a növényi olajokban lévő A, B5, D,
E vitamin tartalmának köszönhetően
puhítja a bőrt, elősegíti a hámosodást,
a hámsejtek regenerálódását.
Oldal: 3
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Pezoderm® Fürdető krém!

A Pezoderm fürdető krém, Magyar
Termék Nagydíjas termék, 2015-ben
elnyerte a Magyar Termék Nagydíj minősítő trófeát, tradicionális jól bevált
receptúra alapján, ám modern felfogásban, gyógyszertári minőségben
előállított gyengéd mosakodó krém,
az egész család számára. Hosszabb
eltarthatóság, jól kenhetőség jellemzi.
Nem tartalmaz színezéket, mesterséges illatanyagokat és parabént. Száraz,
érzékeny és normál bőrre is ajánlott.
Babáknak és kisgyermekeknek is használható. A Pezoderm fürdető krém
nemcsak roppant hasznos a fürdésnél,
de több mindenre jó, mint gondolnád.
Nézzük “szakszerű” használatát:

Alkalmazás:

A legpraktikusabb, ha nem a baba
testére kenjük fürdés előtt (mert úgy
eléggé csúszós lesz a baba), hanem
a tenyerünkbe nyomunk egy diónyit,
eresztünk hozzá kis vizet és így teszszük a fürdővízbe. Ha nem használunk
babafürdetőt (amik eléggé szárítják a
bőrét), akkor általában már nem kell
fürdés után testápolózni a babát, a
Pezoderm® Fürdető krém használata
elegendő a szép, puha, bársonyos puszilnivaló bőröcskének. Olajozni nem
kell a babát, csak szükség esetén a célterületet pl. köldök kitisztogatása, fül
mögötti
terület,
vagy
koszmó
esetén…

Pezoderm fürdető krémet nyugodtan
használhatjuk testápolóként, vagy ha a
babánk bőre úgy kívánja, akkor fürdés
előtt bekrémezzük, és a fürdővízzel lemossuk róla, így is nagyon finom, bársonyos kis bőröcske lesz a végeredmény.
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Pezoderm fürdető krém általános
használatra fürdéshez és mosakodáshoz ajánlott parabénmentes krém.
Alkalmas a száraz, érzékeny vagy normál bőr mindennapi, gyengéd tisztításához. Babák és kisgyermekek bőrén
is alkalmazható. Diónyi mennyiséget
tegyen a tenyerébe, és szappanként
használva vigye fel a megtisztítandó,
vagy ápolandó bőrfelületre. További
hígítás nem szükséges. Családnak 1
hónapra, felnőtteknek 2 hónapra, babáknak 3 hónapra is elegendő lehet,
így nagyon gazdaságos megoldás az
egész család számára.

Összetevők, Ingredients (INCI):
Aqua, White Petrolatum, Cetearyl Alcohol, Polysorbate 60, Paraffinum
Liquidum, Phenethyl Alcohol & Caprylyl
Glycol

Ajánljuk az egész családnak,
mert:
•
•
•
•
•
•
•
•

alkalmas száraz, érzékeny, irritált
vagy normál bőr gyengéd tisztításához.
már fürdés közben is kiválóan
ápolja, és karban tartja a babák és
kisgyermekek bőrét is
komfort érzetet nyújt az ekcémás,
atópiás bőrnek is
kiválóan megtisztítja a bőrt a napi
szennyeződésektől
olajos” összetétele segít megtartani a bőr nedvességtartalmát
fejbőrön is használható
az arcbőrt is gyengéden tisztítja
testápolásra is alkalmas a kritikusan száraz területeken

Ajánljuk az egész
családnak!

FÜRDESSÜNK PARABÉN
MENTESEN!
A napi gyakoriságú fürdetés és bőrápolás nem csak a szennyeződések eltávolítása miatt fontos, hanem mert e rutin beépülésével
kialakul a kisgyermekekben egyfajta biztonságérzet. Sok családban a gyermek fürdetése szertartás, amelyet a munkából hazatérő
apukák is kifejezetten élveznek. Mivel a babák bőre a felnőttekénél
sokkal érzékenyebb a jótékony és a kártékony hatóanyagokra egyaránt, ezért fokozottan fontos a megfelelő összetételű bőrápoló
készítmények kiválasztása.

DR. BELEZNAY GYÖNGYIKE
BŐRGYÓGYÁSZ:
A Pezoderm® fürdető krém, egy általános használatra fürdéshez és testápoláshoz ajánlott parabénmentes
krém. Alkalmas a száraz, érzékeny
vagy normál bőr mindennapi, rendszeres, gyengéd ápolásához. Babák
és kisgyermekek bőrén is, naponta alkalmazható. Az egész család számára
javaslom a használatát.

TERMÉSZETES BŐRÁPOLÁS
A születés után a bőrvédő magzatmáz hatása fokozatosan lekopik,
így a baba bőre folyamatos, gondoskodó ápolásra szorul. Erre
azért van szükség, mert ezzel támogathatjuk a bőr fejlődési folyamatát, ami egy életen át hivatott védelmet nyújtani, és a szervezet
legnagyobb érzékelési felületeként is jól funkcionálni. Ezért nem lehet elég korán elkezdeni a megfelelő, és jó minőségű hatóanyagokból készült termékekkel való mindennapi gondoskodást.
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Pezoderm® Védőkrém!

A Pezoderm védőkrém, Magyar Termék Nagydíjas termék, 2015-ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíj minősítő trófeát, egy modern felfogásban
megkomponált, és előállított finom
krémes állagú, és tetszetős csomagolású termék. Mindennapi és általános
használatra javasolt védőkrém, mely
nélkülözhetetlen minden háztartásban.

Tápláló növényi hatóanyagainak, jojobaolaj és avokádó olaj, napraforgó
olaj és levendula olaj tartalmának, valamint a növényi olajokban lévő A, B5,
D, E vitamin tartalmának köszönhetően puhítja a bőrt, elősegíti a hámosodást, a hámsejtek regenerálódását.
Használata során a védőkrém légáteresztő filmréteget alkot, ezzel megakadályozza, hogy a nedvesség érintkezzen a bőrrel, az így kialakult réteg
víztaszító védőréteget képez a bőrön.
Ez a víztaszító védőgát óvja a bőrt a
túlzott nedvesség, valamint különböző
baktériumok és gombák hatása ellen.
Parabén mentes, Pantenolt, Bisabololt,
A, B5, D, E-vitamint tartalmaz. Ajánljuk
az egész családnak, mert bőrünk minden korban érték, fontos, hogy óvjuk,
védjük a mindennapokban.
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Alkalmazás:

Összetevők, Ingredients (INCI):

Alkalmazható hámsérülések, horzsolások, enyhe égési és fagyási sérülések, enyhe napégés, valamint irritált és
kipirosodott bőr esetén. Ápolja az ekcémás, aknés pattanásos bőrt. Védi a pelenkával fedett bőrterületet. Bőrvédő
hatású felfekvések a mozgáskorlátozott időskorúak és az inkontinenciában
szenvedők esetében.
A Pezoderm védőkrém egy általános mindennapi használatra javasolt
krém. Vékony rétegben egyenletesen
vigye fel az érintett bőrfelületre napi
3-5 alkalommal. Figyeljünk arra, hogy
szembe és nyálkahártyára ne kerüljön.
Külsőleg alkalmazandó!

Aqua, Paraffinum Liquidum, Zinc Oxide,
White Petrolatum, Cera Alba, Lanolin,
Sorbitan Sesquioleate, Glycerin, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Persea
Gratissima Oil, Tocopheryl Acetate,
Panthenol, Lavandula Angustifolia Oil,
Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalane, Bisabolol,
Sodium Benzoate, Linalyl Acetate, Linalool

Jó tudni, hogy a...
A Pezoderm védőkrém kicsiknek és
nagyoknak egyaránt használható. Ös�szetevői révén az érzékeny bőrűek is
használhatják

Kicsiknek és nagyoknak
egyaránt használható!

MINDENNAPI VÉDELEM
PARABÉN MENTESEN!
Tápláló növényi hatóanyagainak, jojobaolaj és avokádó olaj, napraforgó
olaj és levendula olaj tartalmának, valamint a növényi olajokban lévő A,
B5, D, E vitamin tartalmának köszönhetően puhítja a bőrt, elősegíti a hámosodást, a hámsejtek regenerálódását. Használata során a Pezoderm®
védőkrém légáteresztő filmréteget alkot, ezzel megakadályozza, hogy a
nedvesség érintkezzen a bőrrel, az így kialakult réteg víztaszító védőréteget képez a bőrön. Ez a víztaszító védőgát óvja a bőrt a túlzott nedvesség,
valamint különböző baktériumok és gombák hatása ellen.

DR. BELEZNAY GYÖNGYIKE
BŐRGYÓGYÁSZ:
A Pezoderm® védőkrém egy általános, mindennapi használatra javasolt
krém. Vékony rétegben egyenletesen
vigye fel az érintett bőrfelületre napi
3-5 alkalommal. Figyeljünk arra, hogy
szembe és nyálkahártyára ne kerüljön. Külsőleg alkalmazandó! Magyar
termék a babapopsi mindennapos védelmére.

BABAPOPSI ÁPOLÁSÁRA
A babák bőre nagyon “érzékeny terület”. A Pezoderm védőkrémet, az
összetevői révén az érzékeny bőrűek is használhatják. A benne található
Jojobaolaj viaszos észterei nagyon hasonlítanak az emberi bőr által termelt faggyú észtereihez (mely a bőrünket védő hidrolipid film része), így
kiválóan erősítheti a bőr mindennapi védelmi funkcióit, gyulladáscsökkentő, bőrkondicionáló hatású. Vitamin, Panthenol és Bisabolol tartalma
miatt kiváló gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató hatású, ezáltal hozzájárulhat és segítheti a bőrt, a természetes védőrétegének fenntartásában.
Oldal: 7
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Psorioderm® Szenzitív!

PSORIODERM SZENZITÍV
TERMÉKCSALÁD:

Alkalmazás:

2013-ban Magyar Termék Nagydíjat
nyert Parabén- és szalicilsavmentes
Psorioderm® Szenzitív termékek az
ekcémás, atópiás, pikkelysömörös és
szeborreás bőr napi ápolására ajánlottak, már 3 éves kor alatt is. Hozzáadott
jojoba-, akácméz kivonattal, shea vajés E-vitamin tartalommal rendelkeznek. Természetes összetevőik révén
a Psorioderm® Szenzitív termékek
intenzíven táplálják, ápolják és nyugtatják a száraz, érzékeny és irritált
bőrt és javítják annak komfortérzetét. Magas nedvességtartalmuk miatt
hidratálják a száraz, vízhiányos bőrt. A
holt-tengeri só szabályozza a bőr ásványianyag-tartalmát, növeli ellenálló
képességét. A Psorioderm® Szenzitív
termékek hatékonyan segítik pótolni a bőr hiányzó zsiradékait, gátolja a
folyadékveszteséget, megnyugtatják
és táplálják a bőrt egész napon át. Parabén- és szalicilsavmentes, bőrgyógyászatilag tesztelt, mMesterséges
színezéket nem tartalmazó Psorioderm® Szenzitív termékek, illatanyaga
nem tartalmaz allergén komponenst,
így a babák és gyermekek száraz, érzékeny bőrén is alkalmazhatóak.

Használható a napi tisztálkodás után,
de igény szerint naponta többször is az
érintett területen. Bőségesen vigye fel
a krémet, majd várjon egy-két percet a
teljes felszívódásig. Mivel a termék szalicilsav és parabén mentes, így 3 éves
kor alatt is használható!Külsőleg alkalmazandó.
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KRÉM:

TESTÁPOLÓ:

Használható a napi tisztálkodás után
az érintett területen. Teljes testfelületre ajánlott. A legeredményesebb hatás
elérése érdekében naponta többszöri alkalmazás javasolt. Mivel a termék
szalicilsav és parabén mentes, így 3
éves kor alatt is használható! Külsőleg
alkalmazandó.

TUSFÜRDŐ:

Gyengéden vigye fel a Tusfürdőt a nedves bőrre, majd fürdés után alaposan
öblítse le. Külsőleg alkalmazandó. Mivel
a termék szalicilsav és parabén mentes, így 3 éves kor alatt is használható!Külsőleg alkalmazandó.

SAMPON

Használja hetente két-három alkalommal, vagy akár minden nap. A dúsan
képződött habot öt percig hagyja a fejbőrön. Hajmosás után érdemes kiöblíteni bőséges vízzel a hajat, a növényi
olajok miatt. A haj könnyen fésülhető
lesz. Mivel a termék szalicilsav és parabén mentes, így 3 éves kor alatt is
használható! Külsőleg alkalmazandó.
Tudjon meg többet a termékekről, látogasson el a weboldalainkra:

www.pezomed.com
www.psorioderm.com

Tetőtöl talpig,
minden nap!
A Psorioderm® Szenzitív termékek hatékonyan segítik pótolni a bőr hiányzó zsiradékait,
gátolják a folyadékveszteséget,
megnyugtatják és táplálják a
bőrt egész napon át. Illatanyaga
nem tartalmaz allergén komponenst, így a babák és gyermekek
száraz, érzékeny bőrén is alkalmazhatóak.

PSORIODERM SZENZITÍV
TERMÉKCSALÁD!
Magyar Termék Nagydíjas Parabén - és szalicilsavmentes Psorioderm®
Szenzitív termékek az ekcémás, atópiás, pikkelysömörös és szeborreás
bőr napi ápolására ajánlottak, már 3 éves kor alatt is. Hozzáadott jojoba-,
akácméz kivonattal, shea vaj - és E-vitamin tartalommal rendelkeznek.
Természetes ösz-szetevőik révén a Psorioderm® Szenzitív termékek intenzíven táplálják, ápolják és nyugtatják a száraz, érzékeny és irritált bőrt
és javítják annak komfortérzetét.

DR. BELEZNAY GYÖNGYIKE
BŐRGYÓGYÁSZ:
A csecsemők és kisgyermekek bőre
speciális ápolást igényel, mert a szerkezeti szempontok kivételével több
lényeges dologban is különbözik a
felnőttek bőrétől. Mivel a babák bőre
a felnőttekénél sokkal érzékenyebb
ezért fokozottan fontos a megfelelő
összetételű bőrápoló készítmények
kiválasztása.

ATÓPIÁS ÉS SZÁRAZ BŐRRŐL
Az atópiás bőrproblémákkal küzdő csecsemők és gyermekek száraz,
érzékeny bőrének ápolása kiemelt figyelmet igényel. A Psorioderm®
Szenzitív termékek felnőttek és gyerekek részére egyaránt biztonsággal
használhatóak a mindennapi bőrápolásban, hiszen kifejezetten érzékeny,
problémás bőrű gyermekek és csecsemők számára fejlesztették ki természetes alapanyagú összetevők előtérbe helyezésével.
Ne feledjük, hogy a problémás bőr ápolása sok tü-relmet és gondos odafigyelést igényel, a napi célzott ápolást azonban meghálálja.
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Psorioderm® Termékek!

PSORIODERM TERMÉKCSALÁD:

Magyar tulajdonú Pezomed cégcsoport két év kutatómunkával fejlesztette ki, majd 2010-ben vezette be a
magyar piacra azt a pikkelysömör,
szeborrea, atópia és ekcéma ápolására kifejlesztett termékcsaládot, amely
2012 szeptemberében elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat.
A Magyar Termék Nagydíjas Psorioderm termékcsalád, melynek hatása
klinikai vizsgálatokkal bizonyított alkalmasak a pikkelysömör, az ekcéma,
a szeborrea tüneteit mutató bőr; az
erősen korpás, pszoriázisos, szeborreás, viszkető, különösen érzékeny fejbőr mindennapi ápolására. Akár igény
szerint naponta többször is alkalmazhatja a Psorioderm® termékeket a
napi bőrápolás során. A termékek
gondosan válogatott természetes öszszetevőkből állnak, és segítenek bőrét
egészségesebbé tenni.
Egyedülállóan kifejlesztett termékcsaládról van szó, melyek a legkiválóbb
alapanyagokból készültek: bőrtápláló
anyagokban gazdag növényi kivonatokból és olajokból, holt-tengeri sóból,
vitaminokból, ásványi anyagokból. A
termékek megnyugtatják az irritált
bőrfelületet, csillapítják a viszketést,
csökkentik a bőr hámlását.
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Magas nedvességtartalmuk miatt regenerálják a száraz, felrepedezet bőrt.
Kedvező hatásúak a gyulladt bőrfelület
általános állapotára. Az aktív összetevők előnyösen hatnak a hámlás folyamatára és megszüntetik az irritációt, a
viszketést.

Alkalmazás:
KRÉM:

Használható a napi tisztálkodás után,
de igény szerint naponta többször is az
irritáció által érintett területen. Bőségesen vigye fel a krémet, majd várjon
egy-két percet a teljes felszívódásig.
Külsőleg alkalmazandó. Szalicilsav tartalma miatt használata 3 éves kor alatt
nem ajánlott.

TESTÁPOLÓ:

Használható a napi tisztálkodás után,
de igény szerint naponta többször az
érintett területen. Bőségesen vigye fel
a testápoló balzsamot a bőrfelületre, gyengéd mozdulatokkal oszlassa
el, majd várjon egy-két percet a teljes
felszívódásig. Külsőleg alkalmazandó.
Szalicilsav tartalma miatt használata 3
éves kor alatt nem ajánlott.

TUSFÜRDŐ:

A napi tisztálkodás során először vigye
fel a tusfürdőt nedves bőrére,

fürdés után öblítse le. Dörzsölés nélkül
szárítsa meg bőrét. Külsőleg alkalmazandó. Szalicilsav tartalma miatt használata 3 éves kor alatt nem ajánlott.

SAMPON:

Használja hetente két-három alkalommal, vagy akár minden nap a fejbőr
ápolására. A habot öt percig hagyja a
fejbőrön, majd alaposan öblítse le. A haj
könnyen fésülhető lesz. A Psorioderm
Sampon gazdag növényi olajokban, így
javasolt legalább kétszer egymás után
megmosni a hajas fejbőrt, utána pedig
alaposan átöblíteni, hogy a gazdag növényi olaj tartalmat eltávolítsa. Külsőleg alkalmazandó. Szalicilsav tartalma
miatt használata 3 éves kor alatt nem
ajánlott.

Tetőtöl talpig,
minden nap!
A Magyar Termék Nagydíjas
Psorioderm
termékcsalád,
melynek hatása klinikai vizsgálatokkal bizonyított, alkalmasak
a pikkelysömör, az ekcéma, a
szeborrea tüneteit mutató bőr;
az erősen korpás, pszoriázisos,
szeborreás, viszkető, különösen érzékeny fejbőr mindennapi
ápolására.

PSORIODERM TERMÉKCSALÁD!
MI OKOZZA A PIKKELYSÖMÖRT? A pikkelysömör kialakulásában veleszületett hajlam és környezeti, úgynevezett provokáló faktorok játszanak
szerepet. Kialakulása több tényezőtől függ. A genetikus hajlam önmagában nem elégséges a psoriasis megjelenéséhez. Ahhoz, hogy pikkelysömör kialakuljon, a veleszületett hajlamot megjelenítő, külső környezeti,
provokáló faktorok hatása is szükséges. A „külső” hatás lehet belső betegség is. Rendszerint 10-40 éves kor között kezdődik, de bármely életkorban előfordulhat. A psoriasis tünetei annyira jellegzetesek, hogy bőrgyógyászati vizsgálat alapján felállítható a diagnózis.

DR. BELEZNAY GYÖNGYIKE
BŐRGYÓGYÁSZ:
Akár igény szerint naponta többször is
alkalmazhatja a Psorioderm® termékeket a napi bőrápolás során. A termékek gondosan válogatott természetes
összetevőkből állnak, és segítenek bőrét egészségesebbé tenni.
Magyar termék a psoriasisos bőr mindennapi ápolására. Javaslom a rendszeres használatát.

PSORIASISRÓL RÖVIDEN
A psoriasis a krónikus bőrbetegségek közül a leggyakrabban előforduló
betegség, mely a bőrt, körmöket, nagyon ritkán nyálkahártyát érintő elváltozás. Krónikus, hosszantartó, kiújulásra hajlamos megbetegedés. A
bőr genetikai meghatározottságú, fokozott hámképződéssel járó krónikus gyulladásra való hajlama, amely bizonyos külső vagy belső hatásokra jelenik meg. A bőrt elcsúfító sömörös foltok nemcsak viszketésükkel
okoznak kellemetlenséget, hanem lelki, önelfogadási problémákkal is tetézhetik a bajt. A psoriasis az életet nem veszélyezteti, ugyanakkor egyike
az életminőséget nagymértékben rontó bőrbetegségnek.
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Magyar Termék Nagydíj

Nagydíj bõrgyógyászati termékeknek
Magyar Termék Nagydíjat nyert teljes egészében saját fejlesztésû bõrgyógyászati
termékcsaládjával a Pezomed Kft. Dr. Nagy Zoltán ügyvezetõ igazgatóval arról beszélgettünk, hogyan vezetett az út e rangos elismerésig.
Mi inspirál egy ovos-közgazdászt, hogy
saját dermokozmetikai vállalkozásba
kezdjen?
A hazai egészségügyre jellemzõ poroszos
rendszer sajnos hamar ráébresztett, hogy
még akkor sem biztos, hogy megbecsült tagja leszek – legalábbis anyagilag – a társadalomnak, ha szó szerint erre áldozom az életemet, és a gyógyítás mellett nem marad idõm
semmire. Ezért döntöttem úgy, hogy otthagyom az aktív orvoslást. A pályámat a gyógyszeriparban folytattam, elõször képviselõként, majd terület- és marketingvezetõként,
és akkorra megérett a gondolat, hogy amit
ezek a cégek csinálnak Magyarországon, arra én is képes vagyok.
Ekkor hozta létre a Pezomed Kft.-t?
A Pezomed Kft.-t 1998-ban alapítottuk, de akkor még személyzeti tanácsadással, munkaerõ-közvetítéssel foglalkoztunk a gyógyszeriparra specializálva, aztán gyógyszeripari és
dermokozmetikai termékek magyarországi
és kelet-európai képviseletével és forgalmazásával foglalkoztunk. 2008-ban a céget kettéválasztottuk, és azt követõen kezdtünk saját
fejlesztésbe. A feleségem bõrgyógyász szakorvos, így adódott a gondolat, hogy olyan bõrgyógyászati termékeket fejlesszünk, amelyek
a mindennapos bõrápolásra alkalmasak.
Mennyi idõbe és pénzbe került, amíg a
most díjnyertes Psorioderm® termékcsaládot kifejlesztették?
Mintegy harminc millió forint befektetésével, a szintén családunk vállalkozásaként
mûködõ Derma-Art Bõrgyógyászati Klinikával kezdtük meg saját termékeink kifejlesztését. Olyan bõrgyógyászati problémákra
szerettünk volna megoldást találni, amelyek
sokak életét megkeserítik. Szakorvosi és piaci ismereteink alapján tudtuk, hogy az olyan
gyakori bõrbetegségek, mint a pikkelysömör
(pszoriázis), a szeborrea, az atópia és az ekcéma mindennapi ápolására nehéz jó minõségû, természetes és hatásos szert ajánlani.
A hiánypótló Psorioderm® termékcsalád
két év múlva, 2010-ben vált elérhetõvé a magyar betegek számára.
Miben más ez a készítmény, mint a piacon
található, egyéb, a pikkelysömör kezelésére szánt termékek?
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Dr. Nagy Zoltán (balra) a Magyar Termék Nagydíjjal, mellette Bencsik János, a díj átadóa

Abban, hogy a fejlesztés a távol-keleti és a
hagyományos európai bõrgyógyászati „tudást” ötvözi, vagyis a készítmény száz százalékban természetes alapú. Több mint 20-féle
növényi összetevõt, ásványi anyagot, vitamint, nyomelemet, esszenciális olajokat és
egy speciális ásványt, zeolitot – ami Magyarországon Mádon kiváló minõségben rendelkezésre áll – tartalmaznak, ellenben nincsenek bennük mesterséges alapanyagok, szteroid, kén és kátrány. A természetes alapanyagok és a gazdag hatóanyag-tartalom
mellett fontos szempont volt, hogy elfogadható áron tudjuk kínálni a készítményt, mert
ha nagyon drága, a beteg hajlamos lesz elhanyagolni a napi ápolást.
A Psorioderm® termékcsalád csak a
pszoriázisos betegeken segít, vagy az Ön
által említett egyéb bõrproblémákban
szenvedõk is eredményesen használhatják?
Mivel ezek a bõrgyógyászati kórképek
ugyanolyan tüneteket produkálnak, vagyis
gyulladással, viszketéssel, bõrhámlással járnak, mint a pszoriázis, ezért a készítmény
ezeknél is enyhíti a tüneteket. A termékcsalád rendszeres használatával akár meg is
szûnhetnek, ami azt jelenti, hogy teljesen eltûnhetnek a pikkelysömörre jellemzõ gyul-

ladt vörös plakkok, ezáltal pedig nagyságrendekkel javulhat a betegek életminõsége.
Ez óriási eredmény, mert ezeket a betegségeket ma még nem képes meggyógyítani az orvostudomány, és bár a pszoriázis nem halálos, abba a depresszióba, társadalmi kirekesztettségbe, amely ezzel a betegséggel jár,
akár bele is lehet halni.
A betegek tapasztalatain kívül klinikai
vizsgálatok is alátámasztják a készítmény
hatékonyságát?
A Psorioderm® hatékonyságával kapcsolatban a Debreceni Orvostudományi Egyetemen
folytak vizsgálatok. Ezek egyértelmûen igazolták, hogy jelentõsen javít a betegek életminõségén. Azok a betegek, akik rendszeresen
használják a termékeket, gyakorlatilag tünetmentesek. De a klinikai vizsgálatok mellett a
betegek visszajelzései és az értékesítési adatok is alátámasztják, hogy hiánypótló termékcsaládról van szó: a bevezetése óta eltelt
két év alatt Magyarországon piacvezetõ lett a
hasonló kategóriájú termékek körében, és
egyre többen ismerik már abban a másik hat
országban is, amelyre 2010-ben bevezették,
vagyis Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Lettországban, Litvániában és Észtországban. Jelenleg a bevételek 20 százaléka
származik exportból.

2015
Magyar Termék
Nagydíj
2015-ben Magyar Termék Nagydíjat
nyert a Pezoderm Fürdető Krém, és
a Pezoderm Védőkrém. Mindennapi
és általános széles körú használatra javasolt termékek, melyek nélkülözhetetlenek minden háztartásban.
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt
használhatóak.

2013
Magyar Termék
Nagydíj
2013-ban Magyar Termék Nagydíjat nyert a Psorioderm Szenzitív
Termékcsalád, Parabén- és szalicilsavmentes Psorioderm® Szenzitív termékek az ekcémás, atópiás,
pikkelysömörös és szeborreás bőr
napi ápolására ajánlottak, már 3
éves kor alatt is. Hozzáadott jojoba-,
akácméz kivonattal, shea vaj- és
E-vitamin tartalommal rendelkeznek.

2012
Magyar Termék
Nagydíj
2012-ben Magyar Termék Nagydíjat
nyert a Psorioderm Termékcsalád,
melynek hatása klinikai vizsgálatokkal bizonyított alkalmasak a pikkelysömör, az ekcéma, a szeborrea tüneteit mutató bőr; az erősen korpás,
pszoriázisos, szeborreás, viszkető,
különösen érzékeny fejbőr mindennapi ápolására.
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