Pszoriázis?
Szeborrea?
Ekcéma?
Atópia?

Bízza magát
a természet erejére!
A sérült bőrnek speciális ápolásra van szüksége NAPONTA!
Az ÚJ!
termékcsalád:
speciálisan pszoriázisos, szeborreás és atópiás bőr
napi ápolására lett kifejlesztve
mélyen táplálja, hidratálja és megnyugtatja az irritált,
felrepedezett, viszkető bőrt
20-féle gyógynövénykivonatot, vitamint, ásványianyagot tartalmaz
nem tartalmaz szteroidot, mesterséges színezéket és
illatanyagot
rendszeres használata segít minőségibb és tünetmentes életet élni!
Egészségpénztári számlára
adómentesen elszámolható*

Aloe Vera •
Omega-3, -6 zsírsavak •
Holt-tengeri sók • Kamilla
kivonat • Shea vaj •
Szalicilsav • Teafa olaj
kivonat • Zeolitok •
Nyomelemek •
Vitaminok

INKÁBB ÁPOLJA, MINT ELTAKARJA
SÉRÜLT BŐRÉT NAPONTA!
*Az elszámoló pénztárak köréről kérdezze gyógyszerészét!

Pszoriázisos, ekcémás, atópiás,
szeborreás bőr mindennapi ápolására
Krém - 50 ml,100 ml, 200 ml
Normalizálja az elszarusodási folyamatot és a már korábban kialakult vaskos pikkelysömörös plakkokat
hámlasztó hatása révén segít vékonyítani. Használható
a napi tisztálkodás után, de igény szerint többször is az
érintett területeken.*
Testápoló balzsam - 250ml
Magas gyógynövénytartalmú testápoló, mely megnyugtatja az irritált bőrfelületet, csillapíthatja a viszketést, a bőr hámlását. Használható a napi tisztálkodás
után, de igény szerint naponta többször is az egész test
felületén.*
Sampon - pikkelysömörös, szeborreás fejbőrre
250ml
Hajápoló, hajkondicionáló, nyugtató hatású sampon.
Aktív összetevői megakadályozhatják a hámlás folyamatát, csökkenthetik az irritációt. Diónyi mennyiségben vigye fel a hajra, hagyja hatni néhány percig, majd
öblítse le. Igény szerint ismételje meg a folyamatot.
Tusfürdő - 250ml
Intenzív bőrtápláló tusfürdő mindennapos használatra.
Tisztító anyagai segítenek megelőzni a bőr kiszáradását, már fürdés közben pótolják a hiányzó zsirakékot.
Tisztálkodás során vigye fel bőrére, majd dörzsölés
nélkül szárítsa meg azt.
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1. nap

2. nap

3. nap

4. nap

5. nap

6. nap

7. nap

Krém
Testápoló
Sampon
Tusfürdő
*A termék szalicilsavat tartalmaz, használatát három éves kor alatt
nem javasoljuk.
Gyártatja és forgalmazza: Pezomed Kft.
Info: Psorioderm Laboratories Ltd. • Infovonal: +36-42-423-864
E-mail: psorioderm@pezomed.com

Keresse a Psorioderm termékcsaládot gyógyszertárakban és az Eventuspharma webáruházban!
www.psorioderm.com • www.pezomed.com • www.eventuspharma.hu

